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PROTOKOLL 

Styrelsens ordinarie sammanträde den 9 november 2015 

Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Leif Richard, vice ordförande §§84--92,  Alexandra Nagy, 

kassör, Bengt Thulin, Ingbritt Stenberg, Malin Rimfors §§ 84--92, Sven Johansson, Jan-Erik Broomé 
samt Monika Lindén, sekreterare 

 

Frånvarande: Kristina Nyström och Eva Nilson har anmält förhinder. 

Övriga: Christina Alm §§ 79--83 

§79 Öppnande 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.   

§80 Dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 80 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§81 Justerare  

Styrelsen utser Bengt Thulin att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§82 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2015-09-14 

Protokoll 2015-09-14: Bilaga § 82a 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna.  

Vidare diskuterar styrelsen justering av Byagillets protokoll i enlighet med bilaga §82b.  

Styrelsen beslutar anta följande ordning för justering: 1) Sekreteraren skriver protokoll. 2) Detta 

sänds till ordföranden som gör eventuella ändringar och sänder det till justeringspersonen. 3) Om 

justeringspersonen inte har några förslag till ändringar sänder hen det till sekreteraren och meddelar 

att protokollet är klart för underskrift. 4) Om justeringspersonen tycker att något bör ändras kontak-

tar hen ordföranden. 5)Om ordföranden och justeringspersonen då är överens om ändringen införs 

denna och justeringspersonen sänder protokollet till sekreteraren och meddelar att protokollet är 

klart för underskrift. 6) Om ordföranden och justeringspersonen inte är eniga tas frågan upp vid näs-

ta styrelsemöte där beslut tas om vad som skall stå i protokollet. 

§83 Julstök lördag 5 december 2015 på Bengtemölla 

Christina Alm meddelar att planeringen av Julstöket pågår enligt planerna. 
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§84 Redovisning av det finansiella läget 

Kassören informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen. Leif Richard rapporterar 

att av Kulturtrampets vinst 2015 tillfaller kronor 13 669:50 Byagillets konto.  

§85 Rapporter 

a)Kulturföreningens kulturkvällar hösten 2015 

Ordföranden Bengt Thulin rapporterar från kulturkvällen 16 september, där meteorolog Mats An-
dersson vid SMHI kåserade under rubriken ”Vilket väder!! Vilket väder?” med synnerligen engagera-

de åhörare samt från kvällen 30 oktober, där Lars Johansson med Brösarps Cabaretsällskap presen-

terade en irländsk afton med mat och dryck för ett 80-tal förbokade åhörare. Bengt Thulin presente-

rar vidare höstens sista programpunkt, där Lena Alebo, Österlens museum, skall föreläsa om ”Kvin-

nor på Österlen”. 

b) Byavandring i Brösarp by lördag 19 september 2015 

Ett 50-tal personer hade slutit upp för att höra Sven Plavén leda vandringen och historieberättandet 

genom Brösarp. 

c) Samrådsmöte med Bygderådet och KSAU den 29 september 2015 i Onslunda 

Monika Lindén rapporterar från mötet, där bl a arbetet med att ta fram en naturvårdsstrategi i To-
melilla kommun, arbetet med en VA-plan, pågående fibernätutbyggnad samt superbusskonceptet 

diskuterades i enlighet med minnesanteckningar bilaga §85c. Nästa samrådsmöte äger rum i Onslun-

da den 3 december. Styrelsen beslutar ge AU i uppdrag att kommentera superbusskonceptet i skri-

velse till kommunen.  

d) ”Österlen lyser” 31 oktober 2015 i Brösarp by  

Ingbritt Stenberg och Anders Jonzon, med Leif Richard som programansvarig, ansvarade för ”Öster-

len lyser” i Brösarp by med marschaller längs Albovägen.  

e) Brösarps Torg 

Malin Rimfors rapporterar från pågående planarbete med Brösarps Torg i enlighet med gransknings-

handling bilaga §85e.                                    

§86 AU rapporterar 

a)Revidering av Brösarps Byaplan 

Ordföranden presenterar förslag till revidering av Brösarps Byaplan i enlighet med bilaga §86a. Sty-
relsen beslutar att ge AU i uppdrag att arbeta med revidering av gällande Byaplan inför möte vid 

årsskiftet. 

b)Parkering vid ICA och Bygdegården 

Leif Richard informerar om ICA:s planer på att riva bostadshuset framför ICA och i samband därmed 

bygga om och utvidga parkeringsytor. Därvid berörs även Byagillets tankar på informationstavlor om 

Backaleden och andra vandrings- och motionsmöjligheter runt Brösarp. Leif Richard och ordföranden 

verkar för att få till en ombyggnad av parkeringsytorna, där även Bygdegårdens ytor skulle ingå. Må-

let är en parkering som är bra både för näringslivet kring ICA och Bygdegården och för besökare.  
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c)Brösarps Nattpatrull 

Leif Richard presenterar Nattpatrullen, där ett 70-tal bybor i par under mera än 20 år nattetid åker 

runt i Brösarp och fritidsbyarna för att hålla brottligheten under uppsikt. Representanter för Polisen, 
Byagillet och Nattpatrullen kunde vid ett möte i november konstatera att verksamheten gett och ger 

effekt. Som uppskattning bjuder Byagillet Nattpatrullen på grillad korv en sommarkväll. Nattpatrullen 

är organisatoriskt placerad under Byagillet. Knut Engström är sammankallande i Nattpatrullen. Natt-

patrullens uppdrag framgår av bilaga §86c. 

d)Ansvar och försäkringar rörande Byagillets verksamheter, särskilt vad avser lekplatser med lekut-
rustningar 

Ordföranden redovisar nu gällande försäkrad verksamhet i Byagillet omfattande maximalt 4 festar-

rangemang/år.  Styrelsen ger Leif Richard i uppdrag att vid kommande sammanträde onsdag 13 ja-

nuari 2016 lämna förslag till ansvarsfördelning gällande Byagillets verksamheter. 

e) Cykelvägen längs väg 9 

Leif Richard meddelar att Länsstyrelsen öppnat Byagillets ärende ”Cykelvägen längs väg 9” efter att 

Byagillet lämnat in ett förslag till alternativ dragning av cykelvägen.  

§87Aktuella arrangemang och projekt i Byagillet 

a)Förslag till arkivering av Byagillets handlingar  

Ordföranden föredrar förslag till arkivering av Byagillets handlingar i enlighet med bilaga §87a. Sty-

relsen beslutar bordlägga ärendet. 

b) Byagillets årsstämma i februari månad 2016 

Ordföranden föredrar aktuella punkter i förberedelsearbetet inför årsstämman 2016 i enlighet med 
bilaga §87b.Styrelsen beslutar att årsstämman 2016 skall äga rum måndag 29 februari i Församlings-

hemmet.  

c)Tält och övriga materielfrågor 

Sven Johansson redovisar behov av 2 st tält 3x6 m. Styrelsen ger Sven Johansson i uppdrag att häm-

ta in offerter på några tältalternativ inför styrelsesammanträder onsdag 13 januari 2016. 

d)Skolmöte i Brösarps skola den 12 november 2015  

Ordföranden meddelar att ett skolmöte äger rum torsdag 12 november i Brösarps skola, där ordfö-

rande och vice ordförande i Byagillet, Gunbritt Johansson, rektor, berörda kommunpolitiker och 

kommunens skolchef samlas för att informera sig om den aktuella och framtida skolsituationen i 

Brösarp. 

§89 Vårens program 2016 i Brösarps Kulturförening 

Bengt Thulin presenterar Kulturföreningens vårprogram 2016. Onsdag 10 februari föreläser Nils Try-

ding, onsdag 16 mars presenterar Byagillets Historiegrupp lokal historia och onsdag 13 april avslutar 

Emma Karp-Lundström vårens programserie. I mitten på juli månad spelar Spjutstorps Badorkester 

upp med allsång på Byaängen.  
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§90 Byakarta/folder över Brösarps by 

Bengt Thulin rapporterar från arbetet med byakarta/folder i enlighet med tidigare styrelsebeslut 

2015 09 14 §65. Ett första förslag till byakarta/folder framgår av bilaga §90.    

§91 Nästa ordinarie sammanträde  

Styrelsen sammanträder onsdag 13 januari 2016 kl 18.30. Plats meddelas senare.  

§92 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet.  

  

Vid protokollet  Justeras 

 

Monika Lindén  Sven-G Hultman Bengt Thulin 


