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BRÖSARPS BYAGILLE  PROTOKOLL, fört vid styrelsens ordinarie 

Styrelsen   sammanträde den 6 maj 2013  

 

Närvarande: Bo Pellnäs, ordförande, Inga-Lill Johansson, kassör, Eva Nilsson, Ingbritt Stenberg, 

Lotten Jensen, Emma Höök och Monika Lindén, sekreterare  

Frånvarande: Anders Jonzon, vice ordförande, Sven Johansson, Malin Rimfors och Sven Hultman har 

anmält förhinder.  

§30 Styrelsens ordinarie sammanträde öppnas 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§31 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga §31 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§32 Utseende av justerare  

Styrelsen utser Inga-Lill Johansson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§33 Protokoll från styrelsens sammanträde 2013-04-08 

Protokoll 2013-04-08: Bilaga §33 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§34 Redovisning av det finansiella läget 

Kassören informerar om Byagillets inklusive Kulturföreningens finansiella läge. 

§35 Historiegruppen orienterar: Brösarpsboken samt fortsatta projekt  

Nytryck av Brösarpsboken är beställt med leverens i slutet av maj månad. 

§36 Ordföranden orienterar om planerna för villabyggen i skogen söder om träningsplanen 

Tomelilla kommun Samrådshandling 2013-05-02 - Detaljplan för Brösarp 12:129 m fl, Tomelilla 

kommun, Skåne län: Bilaga §36A; Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för 

Brösarp 12: 129 m fl, Tomelilla kommun, Skåne län: Bilaga §36B (forts) 
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(forts) 

Ordföranden informerar enligt föreliggande samrådshandling ovan. 

§37 Beslut om Byagillets preliminära ställningstagande till detaljplan enligt bilagor §36AochB 

Styrelsen beslutar avvakta att kommunen godkänner planen för samråd i juni 2013, låter planen bli 

föremål för samråd under juni-juli 2013 samt ställer ut planen för granskning under oktober-

november 2013. Därefter beräknas kommunfullmäktige anta planen i december 2013.  

§38 Nationaldagsfirandet den 6 juni 2013 

Nationaldagståget utgår från Brösarps skola via Brinkehem mot Byaängen. Tommy Johansson är 

fanbärare. Lotten Jensen ansvarar för att flaggan hissas vid Brösarps skola. Bo Pellnäs håller talet till 

Nationaldagen efter tågets ankomst till Ängen, där Tomelilla ungdomsorkester underhåller. 

§39 Nästa sammanträde  

Styrelsen sammanträder kl 18.30 i Församlingshemmet 

måndag 3 juni (bl a med ärenden rörande Brösarpsdagen söndag 8 september) 

§40 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

Vid protokollet  Justeras 

        

Monika Lindén  Bo Pellnäs    

    

   Inga-Lill Johansson 


