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PROTOKOLL 

Styrelsens ordinarie sammanträde den 16 maj 2016 

Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Leif Richard, vice ordförande, Ingbritt Stenberg, Sven  

Johansson, Peter Andersson samt Monika Lindén, sekreterare 
 

Frånvarande: Bengt Thulin, Malin Rimfors, Alexandra Nagy, kassör, har anmält förhinder.  

§21 Öppnande 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.   

§22 Dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 22 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§23 Justerare  

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

§24 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2016-04-04 

Protokoll 2016-04-04: Bilaga § 24 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§25 Rapporter  

a)Redovisning av det finansiella läget 

Ordföranden informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen. 

b)Kulturföreningens presentation ”Äppeltavlor och naturinstallationer” den 13 april 2016  

Kulturföreningens kassör Leif Richard rapporterade från Emma Karp Lundströms presentation ”Äp-

peltavlor och naturinstallationer” i ord och bild för ett tyvärr lågt antal åhörare.  

c) STÄDDAG lördag den 16 april i Brösarp med omnejd 

Leif Richard rapporterar från STÄDDAG i Brösarp med omnejd lördag den 16 april. Ett tjugotal famil-

jer hade uppmärksammat arrangemanget. Styrelsen bidrar enligt tidigare styrelsebeslut med 100 

kronor per deltagande familj till Skolans i Brösarp klätterställning. 

d) KulTurTrampet 2016 

Leif Richard meddelar att karta och informationshäfte till KulTurTramp 2016 nu är ute till försäljning i 

Brösarp. Leif Richard kan redan vid premiärförsäljningen notera en livlig åtgång av häften. 
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e) Kör och Talare vid vårfirandet på Kristi Himmelfärdsafton den 4 maj 2016  kl 19.00 på Byaängen 

Ordföranden hälsade välkommen. Kantor Pia Ewaldz med kör underhöll med vårliga sånger. Gunilla 
Boström i Torparebron höll talet till våren. En strykande åtgång av grillade korvar och välsmakande 

nässelsoppa avslutade aftonen.  

f) Invigning av cykelstråket Sydostleden på Byaängen i Brösarp lördag den 18 juni 2016 

Ordföranden informerar om Kommunens och Byagillets invigning av cykelstråket Sydostleden i Brö-

sarp lördag den 18 juni på Byaängen. Cykelslingor planeras via Bengtemölla med tipsrunda. Kul-

turskolan kommer att musicera. 

g) Lekfullt bygga lekplats 

Ordföranden rapporterar att Tomelilla kommun beslutat stötta Byagillets integrationsprojekt med 

5 000 kronor för anordnande av Byagillets aktivitet ”Lekfullt bygga lekplats”. Anläggandet och ansva-

ret av lekplatsen åligger fastighetsägaren. Byagillets ansökan om bidrag och kommunens beslut i 

ärendet framgår av bilaga §25 g. 

h) Meröppet bibliotek 

Ordföranden informerar styrelsen. 

i)Gastronomisk utepedagogik och odling vid Skolan i Brösarp 

Ordföranden informerar styrelsen om pågående gastronomisk utepedagogik och odling vid skolan i 

Brösarp. Styrelsen beslutar att komplettera ”Byaplan 2016” med information om projektet. 

j) Informationstavlor vid ICA och på Torget i Brösarp 

Ordföranden rapporterar att två informationstavlor har skuvats upp vid ICA för Byagillets respektive 

SPF:s räkning. Utanför ICA skall Byagillet sätta upp en stor tavla ”Vandringsparadiset Brösarp” plus en 

folderlåda för ”Backaleden”. På Torget planeras i samråd med Tomelilla kommun två tavlor: ”Vand-

ringsparadiset Brösarp” samt en tavla med ramar för A3- och A4-anslag om evenemang i Brösarps-

bygden. 

§26 Närmast kommande arrangemang 2016 

a)Premiär för Österlens Hundmöte lördag den 14 maj kl 14.00 – 16.00 på Byaängen 

Ett trettiotal deltagare med ”Härliga Hundar” träffades på Byaängen med bl a tävlingar, bästa utkläd-

ning för barn och hund, bästa tricket, gladaste svansen…………. 

b)Nationaldagsfirandet måndag den 6 juni 2016 på Byaängen 

Leif Richard meddelar att samling för nationaldagståget sker kl 17.15 vid Skolan i Brösarp för av-

marsch kl 17.30 via Brinkehem till Byaängen med Tomelilla Ungdomsorkester i täten. Talar gör Ingrid 

Jönsson, Wasa gård. Emma Nilsson, Kulturskolan, sjunger. Håkan Olsson i Torparebron tar emot flag-
gan. Stipendium ur Sven Lindqvists och Länsförsäkringars Göinge-Kristianstad stipendiefond kommer 

att delas ut. 

c)Midsommarfirandet fredag den 24 juni på Byaängen kl 13.00 

Ingbritt Stenberg meddelar att traditionsenligt midsommarfirande på Byaängen är under planering.   
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d)Backavandring onsdag den 29 juni kl 14.00 med Byagillets ordförande på Brösarps Backar 

Sven-G Hultman berättar och leder en vandring (ca 1,5 timme) på Brösarps Backar. Samling på Beng-

temöllavägen mittemot Talldungens Gårdshotell i Brösarp. Tag med egen kaffekorg! 

e) Spjutstorps Badorkester underhåller på Byaängen torsdag den 7 juli 2016 

Kulturföreningen presenterar Spjutstorps Badorkester torsdag den 7 juli på Byaängen med populär-

musik och allsång. Sven Johansson har styrelsens uppdrag att ansvara för sedvanlig utbyggnad av 

scenen. 

f) Underhållning/Allsång med Tomelilla Rockkör på Byaängen onsdag den 3 augusti 2016 

Kulturföreningen presenterar onsdag den 3 augusti Tomelilla Rockkör på Byaängen med underhåll-

ning och allsång. Styrelsen ger Kulturföreningen i uppdrag att handlägga evenemanget.  

g) Brösarpsdagen på Byaängen söndag den 4 september 2016 kl 11.00 –15.00 

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 4 april att utse Christina Alm, Peter Andersson, Ingbritt 

Stenberg och Sven-g Hultman att ingå i en arbetsgrupp för planering av Brösarpsdagen 2016. Plane-

ringen har påbörjats. 

§27 Förslag till Byaplan 2016 för Brösarpsbygden 

AU:s förslag till Byaplan 2016 har varit ute på remiss i Brösarpsbygden. AU har bearbetat inkomna 

remissyttranden och överlämnat förslaget i enlighet med bilaga § 27 vid styrelsens sammanträde den 

16 maj.  Styrelsen har beslutat att godkänna förslaget till Byaplan 2016 med de ändringar, som före-

slagits vid dagens styrelsesammanträde. 

§28 Inköp av helium för ballonger 

Ordföranden presenterar en genomgång av kostnader vid inköp av helium. Med stöd av ordföran-

dens kostnadsgenomgång beslutar styrelsen avstå från inköp av helium för ballonger. 

§29 Nästa ordinarie sammanträde 

Styrelsen sammanträder måndag 13 kl juni 18.30 i Församlingshemmet.  

§30 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet.   

 

Vid protokollet  Justeras   

  

Monika Lindén  Sven-G Hultman Sven Johansson 


