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PROTOKOLL 

Styrelsens sammanträde den 1 september 2014 

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

tina Alm, kassör, Eva Nilsson, Malin Rimfors, Leif Richard, Sven Johansson, Lotten Jensen samt Moni-

ka Lindén, sekreterare 

Frånvarande: Emma Höök har anmält förhinder.  

§75 Öppnande 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§76 Dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 76 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§77 Justerare  

Styrelsen utser Sven Johansson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§78 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2014-07-28 

Protokoll 2014-07-28: Bilaga § 78 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§79 Rapporter avseende  

a)Redovisning av det finansiella läget 

Kassören informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen. Kassören får i uppdrag att 

försälja Byagillets ”Roburfond”. Intäkten skall föras in på Byagillets konto i Sparbanken Syd. 

b)Affischfrågan 

Styrelsen beslutar uppdra till Leif Richard att återkomma i ärendet vid nästa sammanträde.   

c)Högtalerifrågan 

Styrelsen beslutar uppdra till Leif Richard att återkomma vid nästa sammanträde må 6 oktober 2014. 
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d) Byaängen: skötsel och utveckling 

Henry Karlsson klipper gräset och putsar även nedre delen av området vid behov. Övrig skötsel görs i 

samband med sommarens arrangemang och då av flera olika personer. Henry Karlsson har även åta-

git sig att klippa nya ”naturlekplatsen”, på vissa villkor.  

Styrelsen ansåg att en översyn borde göras av hela Byaängens utformning och skötsel.  

Styrelsen beslutade 
att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Eva Nilsson (sammankallande), Leif Richard och Anders 

Jonzon. Gruppens uppdrag är att se över behov av skötsel och ändrad utformning, i samråd med 

Henry Karlsson och andra. Rapport och förslag lämnas till styrelsen 

e) Medel för ”försköning” av Brösarps by verksamhetsåret 2015 

Styrelsen beslutar uppdra till Malin Rimfors att hos Tomelilla kommun för verksamhetsåret 2015 

ansöka om medel för ”försköning” av Brösarps by. Sista ansökningsdag är 31 december 2014. Vidare 

kan utlägg för t ex ”Österlen lyser” (marschaller längs Alhovägen) innevarande år tas upp i ansökan. 

f) Bygderådets möte ti 12 augusti kl 19.00 

Eva Nilsson rapporterar från Bygderådets möte enligt protokoll bilaga § 79 f. Styrelsen beslutar att 

Eva Nilsson skall representera Byagillet vid Bygderådets nästa sammanträde 14 oktober. 

g) Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) sammanträder må 18 augusti i Tomelilla 

Eva Nilsson rapporterar från sammanträde i KSAU enligt ovan. Eva redovisar kommunens aktuella 

planer avseende bl. a. bredbandsutbyggnad (Bertilstorp och Lönhult ligger långt framme), sanering av 
skyltar/anslagstavlor, gatubelysning med miljövänligare lampor samt läget för cykelbanor framför allt 

längs väg 9 och 19. 

h) Tomelilla kommuns brottsförebyggande råd (Brå-gruppen) sammanträder må 25 augusti 

Eva Nilsson rapporterar från Brå-gruppens möte må 25 augusti. I sammanhanget beslutar styrelsen 

uppdra till Leif Rickard och Sven Johansson att vid ett senare sammanträde informera styrelsen om 

Nattpatrullens arbete i Brösarp med omnejd. 

§80 Avrapportering och sammanfattning av intryck vid Politikerutfrågning om Brösarpsbygden må 
18 augusti 2014  

Med anledning av avrapportering av ärendet ”Turistinformation i Brösarp” beslutar styrelsen att vid 

ett senare tillfälle inbjuda representanter för företagare, Tomelilla kommun och Region Skåne för att 

diskutera turism i Brösarpsbygden. Ordföranden och Malin Rimfors får i uppdrag att utarbeta förslag 

till inbjudan. 

Vidare beslutar styrelsen att utse en arbetsgrupp bestående av ordföranden, Leif Rickard och Ulla 
Cronvall med uppdrag att ansvara för program etc. vid diskussionstillfället. 

Monika Lindén får i uppdrag att kontakta Tomelilla kommun för kopia av upphandlingsunderlag och 

kravspecifikation rörande turistinformation i Brösarp 2014.  

§81 Brösarpsdagen sö 7 september 2014 på Byeängen kl 10 - 16 

Styrelsen går igenom arbetsuppgifter inför Brösarpsdagen enligt bilaga § 81. Ansvarig/ -a inom pa-

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

Resning av tält (Sven Johansson) – OBS! fre. 5/9 fr o m kl 17.00; Sponsorer (Christina Alm) och Spon-

sorstavla (Anders uppdaterar); Speaker (Leif);  Högtaleri (Anders); Media (Malin Rimfors); Affisch 

(Malin);  Elström (Anders);  BajaMajor (Sven-G Hultman); Rensa bäcken (Anders/Eva Nilsson) 

Aktiviteter ”Barnsmink” (Tilde och Linnea); Tändkulemotorer (Henry) OBS! 12 mat i Grilltältet; Drag-

kamp (Tommy Johansson); Ankrace ggr 1 (Ali Flink och Niklas);  Hoppborg (Malin);  ”Snowboard” 

(Fabian); Byagillet 40 år (Eva); Chokladhjul/Tombola (Ingbritt Stenberg); Musik/Underhållning (Mu-

sikskolan 10.15 och 11.15 i litet vitt tält med ström OBS!) Fika); Marknadsstånd/Utställare (Christina);   

Brösarps Kulturförening/”gamla”  Kulturtramp (Monika)  

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

OBS! Vinterförvaring av scenvagnen!! Leif Rickard meddelar att vagnen kan vinterförvaras i Bengte-

möllas loge. 

§82 Brösarps Byagille – Arrangemang september 2014 – mars 2015 

Ordföranden presenterar arrangemang i enlighet med bilaga § 82. Ur programmet bl a 

*Födelsedagsfirande för Byagillet 40 år äger rum fre 7 november kl 18.30 med Sven Plavén m fl som 

berättar om Brösarp och Byagillet förr och nu. Soppa, smörgås och kaffe serveras. Ev. jubileumstid-

skrift? Aktualiseras vid styrelsens sammanträde må 6 oktober.  

*Styrelsen uppdrar till Leif Richard att informera sig om övriga föreningars höstprogram i Brösarps-

bygden och avrapportera vid styrelsens sammanträde må 6 oktober. 

*Österlen lyser – Styrelsen beslutar att Albovägen i vanlig ordning skall lysas upp med marschaller. 

Styrelsen uppdrog åt Leif Richard och Ing-Britt Stenberg att ansvara för detta.  

*Ev Julmarknad. Styrelsen utser arbetsgruppen Eva Nilsson (sammankallande), Malin Rimfors, Chris-
tina Alm och Monika Lindén att utarbeta förslag till jularrangemang. 

§83 Materielförvaltare i Brösarps Byagille 

Styrelsen beslutar att materialförvaltare skall väljas för ett år i sänder. Det åligger materielförvaltaren 

att inventera förråd och lämna förslag till hantering av Byagillets materiel. Eva Nilsson får i uppdrag 

att kontakta Tommy Johansson i ärendet.  

§84 Ansvarig (-a) för Brösarpsboken 

Styrelsen beslutar utse Eva Nilsson och Christina Alm till ansvariga för Brösarpsboken.  

§85 Torget i Brösarp 

Malin Rimfors presenterar ritningsförslag från Tomelilla kommun över utformning av ”Torget i Brö-

sarp” enligt bilaga § 85. Styrelsen beslutar anta föreliggande ritningsförslag. 

Styrelsen beslutar vidare uppdra till Malin Rimfors och Leif Rickard att undersöka möjlighet till ny 

dragning/justering av det mindre väl fungerande avloppssystemet för bl a Brunnsviksvägen i sam-

band med justering av befintliga avloppsledningar vid färdigställande av Torget.  

§86 Brosarp.se 

Styrelsen ger ordföranden i uppdrag att för Brösarps Byagille räkning köpa in domännamnet Bro-

sarp.se. 
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§87 Höstens ordinarie sammanträden verksamhetsåret 2014 

Styrelsen sammanträder kl 18.30 i Församlingshemmet 

 1)må 6 oktober 2)må 3 november 3) må 1 december 

 

§88 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet.   

 

Vid protokollet  Justeras 

  

Monika Lindén  Sven-G Hultman 

 

Sven Johansson 

 


