
BRÖSARPS BYAGILLE  Styrelsens förslag till VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 

Styrelsen   13 januari 2014 

Brösarps Byagille styrelse 2013 

Ordinarie ledamöter har varit Bo Pellnäs, ordförande, Anders Jonzon, vice ordförande, Inga-Lill 

Johansson, kassör, Monika Lindén, sekreterare, Malin Rimfors, Emma Höök och IngBritt Stenberg 

Vice ordföranden Anders Jonzon har i slutet av juli månad gått in som ordförande i styrelsen för 

resten av mandatperioden, då ordföranden Bo Pellnäs lämnade Brösarp. 

Suppleanter har varit Sven-G Hultman, Lotten Jensen, Eva Nilsson och Sven Johansson 

Adjungerad ledamot avseende projektet ”Brösarp – med naturen som lockbete” har varit Gunbritt 

Johansson. Projektet är EU-finansierat fram till och med 2013-12-31.   

Ordinarie revisorer har varit Hans-Göran Nilsson, sammankallande, och Örjan Svensson. Suppleanter 

har varit Inga Lundqvist och Johan Beckman 

I valberedningen har ingått Ulla-Britt Klyft, sammankallande, samt Inger Beckman  

I bygderådet har ingått ordföranden med vice ordföranden som suppleant 

Brösarps Byagille medlemsantal uppgick den 31 december 2013  till XX enskilda medlemmar och XX 

familjer. Medlemsavgiften för enskild medlem har varit 100 kronor och 150 kronor för familj. 

Brösarps Byagille verksamhetsåret 2013 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tolv protokollförda sammanträden (7 mars, 8 april, 6 maj, 3  

juni, 2 juli, 12 augusti, 2  september,  17 september (extra sammanträde), 7 oktober, 4 november,  2 

december, 13 januari, varav ett konstituerande sammanträde (7 mars). 

Styrelsen har vid sitt konstituerande sammanträde utsett ordföranden och kassören att var för sig 

teckna firman.  

Utseende av programansvariga i Byagillet verksamhetsåret 2013 

Styrelsen beslöt att utse Leif Richard till Byagillets representant i KulTurTramp 2013 samt att vara 

styrelsens kontaktman i ärenden rörande Brösarps Byaplan. 

Brösarps Kulturförening 

Kulturföreningens verksamhet 2013 framgår av bilagd verksamhetsberättelse. 
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Historiegruppen har under året gett ut Brösarpsboken i ny upplaga. I gruppen ingår Tommy 

Johansson, Eva Nilsson, Marianne Bentz, Anders Jonzon, Sven Plavén, Fabian Rimfors och Madeleine 

Olsson. Historiegruppen arbetar vidare med tillägg i separat häfte, omfattande 1930-talet fram till 

1960-talet.  

Tomelilla kommun har för år 2014 lämnat ett bidrag till utsmyckning mm i Brösarp på 12 900 kronor. 

Inga-Lill Johansson har uppdraget att bevaka ärendets genomförande. 

Lägesrapport från Leaderprojektet ”Brösarp - Med naturen som lockbete” 

Adjungerade ledamoten Gunbritt Johansson och projektledaren Fabian Rimfors har lämnat en 

lägesrapport över projektet vid styrelsens ordinarie sammanträde 7 oktober 2013. 

Påskfrukost skärtorsdagen den 28 mars 2013 

Sedvanlig påskfrukost intogs på Brösarps Gästgiveri skärtorsdagen den 28 mars.  

Kristi Himmelfärdsafton den 8 maj på Byaängen 

Kristi Himmelfärdsafton firades enligt traditionen i Albo Härad med våreld och vårliga sånger.  

Ingeborg Höök talade till våren.  

Firandet av Nationaldagen 2013 på Byaängen 

Henry Karlsson, Leif Richard samt Inga-Lill och Tommy Johansson ansvarade som sedvanligt för det 

traditionella firandet av Nationaldagen. Bo Pellnäs höll högtidstalet. Tommy Johansson var fanbärare. 

Tomelilla ungdomsorkester underhöll under firandet.  

Kulturtrampet 2013 under månaderna maj, juni, juli och augusti 

Kulturtrampet 2013 från Brösarp över bl a Maglehem– Olseröds sommarby–Vittskövle– Borrestad– 

Hörröd–Norra Björstorp och tillbaka till Brösarp har genomförts i samverkan med Byagillet och 

Andrarums IF. Kulturtrampet lockade deltagare över förväntan.  Jan Bergström, Leif Richard, Bertil 

Elmvik och Kjell Wilhelmsson har utarbetat KulTurTramp 2013. 

Midsommarfirande den 21 juni på Byaängen  

Firandet tog sin början kl 13.00 på Byaängen under ledning av Lotten Jensen med sedvanliga danser 

och lekar kring midsommarstången, picknick och glass till barnen. Firandet fortsatte på kvällen med 

”Knydegille”. Inför kommande midsommaraftnar har styrelsen beslutat att engagera föreningarna i 

byn i ett gemensamt programarbete med barnen i centrum. 

Barnens Dag på Byaängen söndag 21 juli  

Barnens Dag firades med uppträdande av clownen Jumping Joe, medan Malin Rimfors höll i samtliga 

praktiska arrangemang.  

2 
 



Brösarpsdagen den 8 september på Byaängen 

Söndagen den 8 september firande vi Brösarpsdagen. Ett samordnat projekt mellan Gästgifveriet, 

Byagillet och andra föreningar i byn. Ett späckat program med dragkampen som höjdpunkt mellan lag 

(totalt 5) från Brösarp och kringliggande byar, där Brösarp för första året tog hem segern. Vidare 

bjöds på Skånes Caroliner, grässlalom, Tändkulans vänner, matmarknad, ankrace, grill- och mattält, 

mm.  

”Österlen lyser” i Brösarp den 2 november  

Marschaller och facklor lyste upp i höstmörkret runt om i byn.  

Projekten ”Vattenförsörjning Brösarp – Kivik samt ”Cykelled mellan Brösarp och Kivik Rv 9” 

Styrelsen har under hösten tillsatt en arbetsgrupp (Malin Rimfors, Jörgen Andersson, Anders Jonzon, 

Leif Richard samt Tommy Johansson, adjungerad ledamot) med uppdrag att sammanställa åsikterna 

om projektens genomförande i skrivelse som expedierades till såväl Tomelilla som till Simrishamns 

kommuner.  Angående projektet ”Vattenförsörjning…” avser Tomelilla kommun enligt meddelande 

att kalla till ett offentligt möte i Brösarps skola. Skrivelsen rörande ”Cykelled….” ,kompletterad med 

namnunderskrifter från byns innevånare, har behandlats i kommunfullmäktige 16 december. 

Styrelsen avvaktar besked i ärendet från kommunfullmäktige i Tomelilla. 

Granskning av detaljplan för Tockabjär, Tomelilla kommun, Skåne län 

Leif Richard har som styrelsens kontaktman i ärendet och i samråd med övriga berörda föreningar i 

Brösarp tillsammans med styrelsens ordförande i dagarna avgett ett yttrande från Byagillet till 

Tomelilla kommun, där Byagillet tillstyrker föreliggande detaljplan.  

Detaljplan för Brösarps torg 

Styrelsen har vid decembermötet beslutat utse Anders Jonzon, berörd fastighetsägare, Sven-G 

Hultman och Emma Höök till representanter för Byagillet att ingå i kommunens arbetsgrupp för 

vidare diskussioner kring detaljplan för Brösarps torg. 

Byagillets nya hemsida (brosarp.com) är under handläggning. 
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Styrelsen för Brösarps Byagille under verksamhetsåret 2013 

 

Bo Pellnäs  Malin Rimfors   Inga-Lill Johansson 

 

Anders Jonzon  Emma Höök  Ingbritt Stenberg 

 

Monika Lindén 
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