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PROTOKOLL 

Styrelsens ordinarie sammanträde den 10 oktober 2016 

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

lin Rimfors, Ingbritt Stenberg, Sven Johansson, Bengt Thulin ,Peter Andersson samt Monika Lindén, 

sekreterare 

 

§64 Öppnande 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.   

§65 Dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 65 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§66 Justerare 

Styrelsen utser Peter Andersson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§67 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2016-09-19 

Protokoll 2016-09-19: Bilaga § 67 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§68 Rapporter 

a)Redovisning av det finansiella läget 

Kassören  informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen.  Leif Richard meddelar att 

16 000 kronor kommer att överföras från Kulturtrampet 2016 till Byagillets huvudkonto. 

b)”Lekfullt bygga lekplats” 

Tomelilla kommun har stöttat Byagillets integrationsprojekt med 5 000 kronor för anordnande av 
Byagillets aktivitet ”Lekfullt bygga lekplats”. Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 19 september 

att ge Malin Rimfors tillsammans med övriga i  Lekplatsgruppen (Peter Andersson och Leif Richard) i 

uppdrag att lämna en skriftlig slutredovisning i ärendet till Tomelilla kommun.  Vidare beslutade sty-

relsen att ge Malin Rimfors  och övriga i Lekplatsgruppen i uppdrag att under hösten/vintern 2016 

utarbeta förslag till kulturarrangemang för barnen i byn. 
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c)Fortsatt planering av Torget 

Malin Rimfors meddelar att ”den gula kuben” samt två gula fåtöljer har installerats. Torget avvaktar 

installation av informationstavlor samt bord och stolar. En fontän har ställts i ordning. Styrelsen beslu-

tar avvakta med beslut avseende Primula Veris' förslag om placering av konstverk på Torget. 

d)Cykelväg Brösarp – Ravlunda 

Ordföranden presenterar ärendet. Styrelsen beslutar avvakta AU:s handläggning av ärendet. AU har 

engagerat en landskapsarkitekt i arbetet med cykelvägens sträckning. Kommer kommunstyrelsens 

arbetsutskott att stötta projektet? 

e)Sammanträde med Bygderådet och kommunstyrelsens arbetsutskott 26 september i Onslunda 

Ordföranden informerar styrelsen och då särskilt rörande ärendet ”uppsamlingskärl för  hundbajspå-

sar i Brösarp”. Jörgen Prahl, Samhällsbyggnadsenheten i kommunen, handlägger ärendet. 

f)Informationsblad till nyinflyttade i Brösarp 

Ordföranden presenterar förslag till informationsblad ”Välkommen till Brösarp” och ”Välkommen till 
Brösarps Byagille” enligt bilaga §68 f. Styrelsen tillstyrker presenterade förslag och beslutar överläm-

na ärendet till Österlenhem för handläggning. 

g) Trafik genom Brösarp på Albovägen 

Ordföranden informerar om en skrivelse till Tomelilla kommun  från Björn och Ann-Magret Litzén 

med Antikaffär vid Albovägen. Trots numera 40 km/h på Albovägen håller alltför många trafikanter 

betydligt högre fart. I skrivelsen föreslås uppsättning av fartkameror. Ordföranden  erinrar om tidigare 
skrivelse 2014-07-03 i ärendet från Byagillet till Trafikverket och Tomelilla kommun enligt bilaga §68g. 

Styrelsen beslutar stödja paret Litzéns skrivelse i ärendet. 

h)Avverkning på kommunal mark i nära anslutning till Källagården 

Ordföranden meddelar att Tomelillas kommunekolog snarast kommer att presentera underlag för 

gallring. 

§69 Kommande arrangemang 

a)”Österlen lyser” lördag den 5 november i Brösarps by 

Marschaller och facklor kommer att lysa upp höstmörkret runt om i byn med bl a ljuspromenad till 

Källagårdens lägereldar och gemensamhetsbål i arrangemang av ”Jordnära upplevelser” enligt bilaga 
§ 69 a. Ansvariga för ”Österlen lyser” är som tidigare år Leif Richard och Ingbritt Stenberg. 

Styrelsen beslutar vidare inbetala 350 kronor för medlemskap 2016 i ”Österlen lyser”. 

b)Julstök på Bengtemölla lördag den 3 december 2016 kl 11.00 – 15.00 

Planeringsgruppens (Christina Alm, Tom Cronvall och Monika Lindén) arbete med att inbjuda och 

engagera  lokala hantverkare är avslutat. Övrig planering tar nu vid tillsammans med frivilliga krafter. 

c)Kulturföreningens kulturkvällar senhösten 2016 

Bengt Thulin informerar om höstens resterande kulturkväll i Konsthallen kl 19.00 onsdag den 16 no-
vember med Hasse Karlsson. Onsdag den 19 oktober presenterade Kulturföreningen  Bengt Ros-

lund  ”Det här var mitt liv”. 
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§70 Byagillets verksamhet 2017 – Vad skall Byagillet göra? Och hur? 

Ordföranden presenterar förslag till Byagillets övergripande verksamhet 2017 i enlighet med Byagil-

lets stadgar och bilaga §70. Styrelsen beslutar följa föreslagna principer. 

§71 Byagillets arrangemang/program 2017 

Ordföranden presenterar förslag till  Byagillets arrangemang/program 2017 enligt bilaga §71. Styrel-

sen beslutar diskutera ärendet vidare vid sitt sammanträde måndag 7 november. 

§72 Byagillets verksamhet 2017 enligt Byaplan 2016 

Ordföranden presenterar förslag och tankar kring projekt och utveckling som tagits upp i Byaplan 

2016 i enlighet med bilaga §72. Styrelsen beslutar att diskutera ärendet vidare vid sitt kommande 

sammanträde måndag 7 november. 

§73 Nästa ordinarie sammanträden hösten 2016 

Styrelsen sammanträder måndag 7 november kl 18.30 i Församlingshemmet.   

§74 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet.   

 

Vid protokollet  Justeras   

  

Monika Lindén  Sven-G Hultman Peter Andersson 


