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PROTOKOLL 

Styrelsens ordinarie sammanträde den 11 maj 2015 

Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Leif Richard, vice ordförande, Alexandra Nagy, kassör, 

Malin Rimfors, Bengt Thulin, Ingbritt Stenberg, Eva Nilsson, Jan-Erik Broomé samt Monika Lindén, 
sekreterare 

 

Frånvarande: Kristina Nyström och Sven Johansson har anmält förhinder. 

§29 Öppnande 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.   

§30 Dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 30 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§31 Justerare  

Styrelsen utser Leif Richard att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§32 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2015-04-13 

Protokoll 2015-04-13: Bilaga § 32 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§33 Redovisning av det finansiella läget 

Kassören informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen.  

Kassören meddelar vidare att Byagillet av Tomelilla kommun tilldelats 13 000 kronor för försköning 

av Brösarp by avseende år 2015.  

§34 Utseende av ”nyckelperson” för sammanträden i Församlingshemmet 

Styrelsen beslutar utse Bengt Thulin att vara ansvarig ”nyckelperson” för sammanträden i  Försam-

lingshemmet.  

§35 Rapporter 

a)Byarådets samverkansmöte 29 april 2015 i Brösarps skola med Kommunstyrelsens arbetsutskott 
och tjänstemän                                          

 Monika Lindén rapporterar från mötet där bl a Tomelilla landsbygds fibernät (omgång 2), Översikts-

plan 2025, Sydostleden för cykel samt grönytesskötsel togs upp till diskussion. 
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b) Samrådsmöte rörande detaljplan för Brunnsviks Gårdar i Brösarp, Tomelilla kommun 

Leif Richard rapporterar från samrådsmöte den 29 april 2015 i Brösarps skola. 

c) Sven Plavén 90 år 

Ordföranden och vice ordföranden uppvaktade på högtidsdagen med gratulationer från Byagillet. 

d) Tomelilla kommuns Översiktsplan 2025 

Tomelilla kommun besöker Brösarp och Brösarps skola tisdag 26 maj 2015 kl 18.00 – 20.00 för en 

medborgardialog. ”Hur vill Du att Tomelilla kommuns tätorter och landsbygd bör se ut?” 

Styrelsen beslutar utse AU, förstärkt med Jan-Erik Broomé, att ansvara för arbetet i kommande re-

missförfarande. 

§36 AU rapporterar 

a)Sponsring av klass 4 i Brösarps skola till SM Schack 

AU har beslutat att sponsra klass 4 i Brösarps skola med 2000 kronor för att delta i SM Schack. 

b) Sydostleden avseende sträckan Brösarp - Kivik för cykel och till fots  

AU informerar från sitt pågående arbete. AU kommer att bjuda in handläggaren i ärendet i Tomelilla 

kommun respektive i Simrishamns kommun till fältstudier i det aktuella området. Malin Rimfors och 

Leif Richard håller kontinuerlig kontakt med berörda i  projekt Sydostleden. 

§37 Kommande arrangemang 

a) Invigning av Backaleden tisdag 12 maj 2015 

Styrelsen har beslutat att invigning av Backaleden äger rum tisdag 12 maj 2015. Samling vid Vård-

hundskolan kl 10.00. Vi går ”lilla rundan”. En förskoleklass inviger och ”sågar av en pinne”. Byns olika 

organisationer samt media är inbjudna.  

Vidare arrangeras en familjesöndag den 17 maj 2015 med början kl 11.00 i Vantalängan med aktivite-

ter som skattjakt, naturstig, grillning mm. Gemensam vandring startar kl 10.00 från idrottsplatsen. 

b) Kristi Himmelfärdsafton onsdag 13 maj 2015 på Byaängen 

Styrelsen har beslutat fira våren med att 1) ordföranden hälsar välkommen 2) brasan tänds 3) två 

vårliga visor sjungs 4) Monica Frangeur talar till våren 5) Vintern ra……. sjungs 6) korv och nässelsop-

pa med bröd avslutar aftonen. 

c) Nationaldagsfirande lördag 6 juni 2015 äger rum på Byaängen 

Leif Richard informerar om samling kl 17.15  vid Brösarps skola för avmarsch kl 17.30 via Brinkehem 

till Byaängen, där Måna-Märta Nilsson talar. Tomelilla ungdomsorkester spelar.  

d)Kulturtrampet 2015 

Leif Richard meddelar att ”Kulturtrampet 2015” är ”igång”.  
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e) Brösarps Kulturförening 

Bengt Thulin meddelar att Kulturföreningen avslutar sitt vårprogram 2015 med ”Musikaliska möten”. 

Jan Lundgren berättar om sina möten med Bengt Hallberg onsdag 20 maj kl 19.00 i Brösarps Konst-
hall. Vidare kommer Bengt Thulin att hålla kontakt med Spjutstorps Badorkester inför ett eventuellt 

kulturevenemang. 

f) Midsommarfirandet på Byaängen fredag 19 juni 2015 kl 13.00 

Ingbritt Stenberg meddelar att midsommarstången kläs med grönt torsdag kväll 18 juni. Stången 

kompletteras med blomsterklädsel kl 13.00 på midsommarafton. Lotten Jensen med sitt dragspel-

spelar upp till dansen. Glass serveras till barnen. 

g) Barnens Dag söndag 5 juli 2015 kl 15.00 på Byaängen 

Malin Rimfors informerar om planerna för Barnens Dag med underhållning av ”Tuta och Kör”. Glass 

serveras till barnen. 

h) Brösarpsdagen söndag 6 september 2015 på Byaängen 

Ordföranden presenterar förslag till arbetsuppgifter avseende Brösarpsdagens aktiviteter. Styrelsen 

beslutar tillstyrka föreliggande förslag enligt bilaga §37h. 

i)IP Skogen – invigning med friluftsdag 

Styrelsen planerar  invigning av IP Skogen med namngivning (ett tiotal inkomna namnförslag) under 

hösten 2015. Ett arrangemang i samråd med Andrarums IF och övriga berörda organisationer.  

§38 Befintlig lekplats på Vägstationen i Brösarp 

Bengt Thulin meddelar att lekplatsen på Vägstationen kommer att finnas kvar. Styrelsen tillstyrker 

att tills vidare ta hand om skötsel, eventuell upprustning mm. 

§39 Försköningsåtgärder på Byaängen 

Styrelsen beslutar utse Eva Nilsson och Leif Richard att ansvara för försköningsåtgärder på Byaängen. 

§40 Nästa ordinarie sammanträde 

Styrelsen sammanträder måndag 1 juni kl 18.30 i Församlingshemmet.  

§41 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet.   

 

Vid protokollet  Justeras 

  

Monika Lindén  Sven-G Hultman 

 

   Leif Richard 


