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 BRÖSARPS BYAGILLE 

PROTOKOLL, fört vid styrelsens ordinarie sammanträde den 2 juni  2014 

 

Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Anders Jonzon, vice ordförande, Ingbritt Stenberg, 

Christina Alm, kassör, Eva Nilsson, Malin Rimfors, Leif Richard, Sven Johansson, Lotten Jensen samt 

Monika Lindén, sekreterare 

Frånvarande: Emma Höök har anmält förhinder.  

§44 Styrelsens ordinarie sammanträde öppnas 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§45 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga §45 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§46 Utseende av justerare  

Styrelsen utser Malin Rimfors att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§47 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2014-05-05 

Protokoll 2014-05-05: Bilaga §47 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§48 Rapporter avseende  

a)Redovisning av det finansiella läget 

Styrelsens kassör informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen i enlighet med 

Resultat- och Balansrapport 2014-05-28, bilaga §48a. Kassören får i uppdrag att till nästa ordinarie 

sammanträde må 30 juni återkomma med tydligare beskrivning av hur Byagillets projekt bokförs. 

b)Cykelled Brösarp – Kivik 

Leif Richard, Jörgen Andersson och Malin Rimfors har kallats till Länsstyrelsen i Malmö för 

sammanträde ons 4 juni för att tydligt klargöra för Länsstyrelsens ansvariga att cykelleden skall gå in i 

Brösarps by på sin väg mot Ravlunda by. Styrelsen ger ordföranden, Leif Richard och Malin Rimfors i 

uppdrag att ansvara för en skrivelse till Trafikverket i detta ärende. 

Sydostleden inbjuder till information och inspiration angående kultur längs cykelleden ”Sydostleden”  

på Brösarps Gästgifveri to 12 juni kl 18—21.00. Styrelsen beslutar anmäla Leif Richard och Monika 

Lindén att delta i informationen. 

Vidare inbjuder Trafikverket till samrådsmöte angående ”Val av lokaliseringsalternativ (Vägutredning) 

för utbyggnad av en gång- och cykelväg mellan Brösarp/Haväng – Vitemölla” med syfte att öka 

trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Tiden är ons 18 juni kl 19.00 och platsen Kiviks kapell. 

Ordföranden anmodar så många som möjligt i styrelsen att delta i samrådsmötet.  
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c)Planförslag avseende Brösarps Torg 

Arbetsgruppen (Anders Jonzon, Emma Höök och Malin Rimfors) avvaktar fortfarande ett konstruktivt 

planförslag från Tomelilla kommun och handläggaren i ärendet Håkan Berggren. 

d) Leaderprojektet Backaleden 

Styrelsen kan konstatera att arbetet fortskrider enligt uppgjorda planer i tre parallella etapper. 

Styrelsens initiativ till en utbildningsdag 13 eller 15 oktober och inbjudan till företagare samt 

representanter för kommunen och regionen för att tydliggöra Brösarpsbygdens möjligheter att 

genomföra större vandringsarrangemang är under handläggning.  

I sammanhanget kan styrelsen med tillfredsställelse konstatera att Länsstyrelsen tagit initiativ till en 

välbehövlig uppfräschning av friluftsområdet Vantalängan. 

Vidare informerar ordföranden om ett internationellt vandringsarrangemang, Eurando i Skåne, under 

tiden 10 – 17 september 2016. Tomelilla kommuns initiativ till aktivt deltagande i arrangemanget?   

e) Äventyrslek på Byaängen 

Malin Rimfors meddelar att Tomelilla kommun beslutat att bidra med 5 000 kronor till mötesplats för 

gammal och ung på Byaängen. Arbetet påbörjas snarast.  En grupp med intresserade föräldrar för 

arbetet har bildats. Sponsorer i Brösarpsbygden vidtalas om lämpliga insatser. 

f) Högtalaranläggning vid Byagillets och Kulturföreningens arrangemang 

Leif Richard har uppdraget att ”dammsuga” marknaden för passande högtalaranläggningar som 

täcker Byagillets och Kulturföreningens behov. 

g) Banklånet 

Styrelsen kan enligt bilaga §48g med tillfredsställelse konstatera att det lån på 118 000 kronor som 

upptagits i Sparbanken Syd för att klara likviditeten i projektet ”Brösarp – med naturen som 

lockbete” i avvaktan på att Länsstyrelsen slutbetalar det totala projektet, har återbetalats. 

§49 Byagillets programpunkter våren- och sommaren 2014 – ansvariga för arrangemang och 
projekt inom parentes 

a) Kristi Himmelfärdsafton på Byaängen ons 28 maj 2014 (Leif Richard) 

Firandet ägde rum fr o m kl 19.00 med ett femtiotal deltagare.  Byagillets ordförande talade till 

våren; en kör sjöng vårliga sånger; korv grillades; nässelsoppa och kaffe med bulle serverades.  

Styrelsen diskuterar lämpligheten att flytta Byagillets firande av vårens ankomst från Kristi 

himmelfärdsafton till Valborgsmässoafton. Styrelsen samråder med Brösarps scoutkår i ärendet. 

e) Nationaldagsfirandet fre 6 juni 2014 äger rum på Byaängen (Leif Richard) 

Samling kl 17.15 vid skolan för avmarsch kl 17.30 via Brinkehem till Byaängen, där Elna Jolom, 

Tomelilla kommuns företagare 2013, talar och kulturpristagarna 2013 Byagillet, Andrarums IF och 

Sven Plavén hyllas för sina insatser i Kulturtrampet. Tomelilla ungdomsorkester spelar. Scouterna 

ordnar godisregn för barnen. Programmet framgår av bilaga §49b. 

f) Midsommarfirande på Byaängen fre 20 juni 2014 kl 13.00. Lotten Jensen meddelar att hon med 

sitt dragspel spelar upp till dansen kring midsommarstången. Lotten återkommer med besked om 

dansledare. Henrik Larsson levererar björkris. Stången kläs med grönt to 19 juni fr o m kl 15.00. 
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Stången kompletteras med blomsterklädsel kl 13.00 på midsommarafton. Glass serveras. Lotten 

ansvarar för affischering. 

g) Barnens Dag sö 6 juli 2014 kl 14.00. Malin Rimfors och Christina Alm presenterar program i   
samarrangemang med Primula Veris’ 10-årsjubileum kl 13.00. Trollkarlen Freddy uppträder kl 14.00 

Ung möter gammal med ”fika” ca kl 15.00. Ev traktor med släp besöker trädgårdar i byn. Malin 

ansvarar för affischering.  

h) Politikerutfrågning om Brösarpsbygden den 18 augusti 2014 kl 18.30 i Brösarps Konsthall 

Ordföranden har inbjudit de politiska partierna i Tomelilla kommun. Utfrågningen kommer att ledas 

av en moderator. Samtliga partier utom V har anmält intresse. Frågeställningar i förväg till politikerna 

formuleras vid styrelsens kommande sammanträde må 30 juni.  

§50 Brösarpsdagen sö 7 september 2014 

Styrelsen går igenom arbetsuppgifter inför Brösarpsdagen. Ansvarig/ -a inom parentes. 

Uppgifter före Slå ängen (Leif Richard/Henry Karlsson), Röj slänter och kanter (Leif/Anders Jonzon), 

Resning av tält (Sven Johansson), Sponsorer och Sponsorstavla (Christina Alm), Speaker (Leif), 

Högtaleri (Anders), Media (Malin Rimfors), Affisch (Malin), Elström (Anders), BajaMajor (Sven-G 

Hultman), Rensa bäcken (Anders/Eva Nilsson) 

Aktiviteter Hockey ? (Fabian Rimfors), Barnsmink (Malin), Tändkulemotorer (Sven-G/Henry), 

Dragkamp (Malin/Tommy Johansson), Ankrace (Leif/Lotten Jensen), Hoppborg (Malin), Grässlalom 

(Fabian), Byagillet 40 år (Eva), Yxkastare (Lotten), Chokladhjul/Tombola (Ingbritt Stenberg), 

Musik/Underhållning (Monika Lindén/Lotten), Marknadsstånd/Utställare (Christina), Boll i hink etc 

(Malin), Brösarps Kulturförening/Kulturtramp (Monika), Andrarums IF (??),  

Förtäring Matpaket till funktionärer (Eva), ”Fika” (Ingbritt), Grillmat (Eva), Varm korv BIF (Sven J)  

§51 Lokal utvecklingsstrategi för sydöstra Skåne / Leader Ystad – Österlenregionen 

Efter ordförandens föredragning i ärendet enligt bilaga §51 tillstyrker styrelsen  nedanstående 

slutsatser  

*Styrelsen avstår från att engagera sig i ”Lokal utvecklingsstrategi för sydöstra Skåne/Leader Ystad-

Österlenregionen”  

*Styrelsen bör istället tydliggöra vad styrelsen vill prioritera för Brösarpsbygdens utveckling 

*När pågående Leaderprogram ”Backaleden” är avslutat, bör styrelsen undersöka hur styrelsens 

intentioner passar in i Leaders satsning för SÖ Skåne. 

§52 Höstens program verksamhetsåret 2014 

Styrelsen återkommer i ärendet vid styrelsens sammanträde må 30 juni. 

§53 Höstens sammanträden verksamhetsåret 2014 

Styrelsen återkommer i ärendet vid styrelsns sammanträde må 30 juni. 

§54 Nästa ordinarie sammanträde äger rum måndag 30 juni 2014 kl 18.30 på Backakrogen – bl a 

genomgång av Byagillets förråd på Vägstationen. 
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§55 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 

Vid protokollet  Justeras 

        

Monika Lindén  Sven-G Hultman 

    

   Malin Rimfors 


