
Kallelse
Årsstämma Brösarps Byagille
När: Måndag 10 feb kl 19.00
Var: Församlingshemmet, Brösarp
På programmet: Årsstämma och fika.

Dessutom projektledaren Fabian Rimfors som berättar och
visar bilder från det just avslutade projektet "Brösarp -
med naturen som lockbete". Projektet har verkligen satt
Brösarp på kartan. Brösarp har blivit ännu mer attraktivt,
för turister såväl som för oss boende!
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Vad iir och gör
Brösarps Byagille?

BYÅGILLE,

Brösarps Byagille vill
. främja gemenskap mellan invånarna i

Brösarpsbygden,
. tillvarata ortens intressen och främja

dess utveckling
. samverka med andra föreningar och

organisationer som har samma måI.

Vad är Brösarpsbygden?
Här ingår både centralbyn Brösarp och
omgivande byar, fritidsbyar och gårdar.
Från Drakamöllan i norr till EIjaröd i
söder, Christinehofs Ekopark/ Sillaröd i
väster, Ravlunda och Haväng i öster.

Större proiekt
. Byaplanen20LL/2012
. Projektägare för "Brösarp - med na-

turen som lockbete" 2012/20t3
. Upprustning av Backaleden [gula le-

den) 20L3/2074
. Nyutgivning av Brösarpsboken 2013

Arrangemang
tr Nationaldagen
! Allsångskväll[ar)
! Barnens dag
tr Brösarpsdagen
tr Österlen Iyser
tr Föreläsningar

Frågor 2014
tr Driva på for cykelväg längs väg 9

Brösarp-Kivik
! Ingå i referensgrupp för upprustning

av torget
! Revidera Byaplanen
! Ansöka om medel för och sköta "för-

sköning av byn"
tr Utveckla ny julmarknad i samarbete

med föreningar och företag
D Barnarrangemang under sommaren

Vill du veta mer?
Besök hemsidan: www.brösarp.com. Eller skriv till byagillet@brosarp.se.
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Vad tycker DU att Brösarps Byagille ska göra?
Vad kan du hjiilpa till med?

På andra sidan av det här bladet ser du vad Byagillet är och gör. Nu är frågan vad DU

tycker Byagillet ska syssla med - och vad du kan hjälpa till med.
Lämna dina förslag i brevlådan nära kassan på ICA/Götes i Brösarp. Eller maila förslag
och synpunkter till byagillet@brosarp.se. Senast den 1 mars vill vi ha dina synpunkter.

L. Vad tycker DU är särskilt viktiga arrangemang som Byagillet bör genomföra?
Om du vill kan du sätta poäng i rutorna för arrangemangen som listas på andra sidan,
från 5 [viktigast) till 1 (minst viktig).

2. Vad tycker DU är särskilt viktiga frågor som Byagillet bör driva?
Om du vill kan du sätta poäng på frågorna som listas på andra sidan, från 5 (viktigast)
till 1 (minst viktig).

3. Vad vill du hjälpa till med av Byagillets arrangemang och frågor?

4. Kan du tänka dig att ingå i styrelsen? Just nu är vi i akut behov av en kassör - en upp-
gift som inte är särskilt krävande, men viktig. God introduktion utlovas.

Vill du veta mer?
Besök hemsidan: www.brösarp.com. Eller skriv till byagillet@brosarp.se.

VÄNDI


