
Styrelsemöte 14 oktober 2020 på Banken  

Närvarande: Leif R, Henrik C, Göran A, Agneta S, Rosita J, Anna M, Bitte S och Bitte MH samt Sven G 

(valberedning) Återbud: Gunilla och Åsa. 

Punkt Rubrik Beslut/diskussion Ansvarig 

1.  Mötet öppnas Åldermannen öppnade möte och hälsade 
särskilt Sven G, valberedning, välkommen. 
 

Leif R 
 

2.  Valberedning Direkt började vi med valberedning: Leif R vill 
helst lämna rollen som ålderman men kan sitta 
kvar i styrelsen. Sven tar gärna emot förslag på 
ny ålderman/ordförande. Agneta S ville helst 
bara jobba praktiskt och hade lite svårt att 
närvara vid alla möten. Mötet framhöll Agnetas 
fina insatser och sekreteraren påtalade 
möjligheten att lämna återbud till möte. 

 

3.  Ekubi AB, företag 
för stöd att söka 
medel. 

Sven G hade blivit kontaktad via gammal adress 
av detta företag som tillhandahåller 
sökmöjlighet för finansiering av projekt. Ska 
man söka så ska det var ett större projekt och 
rejäl summa för att det ska vara lönt. Ex. vis 
uppdatering av byaplanen. Något för styrelsen 
att fundera på vad vi kan göra för projekt. 
Cykelväg till Ravlunda diskuterades och en grov 
plan finns för det.  

 

4.  Justerare utses 
 

Rosita valdes, jämte Leif, till justerare av dagens 
protokoll 

 
 

5.  Föregående 
protokoll 

Lades till handlingarna.  

6.  Godkännande av 
dagordning 

Vissa ändringar enligt detta protokoll.  
 
 

7.  Ekonomi 
 

-Ekonomin är fortfarande god, inga stora 
ändringar sedan föregående möte. Snart 
kommer också ersättningen från kulturtrampet 
på ca 20–25 tusen kronor. 
 
-Beslöts om nytryck av Boken om Brösarp. 300 
ex. kostar oss 42 000kronor på 6% moms.  
 
Leif får uppdaterad medlemslista med gjorda 
betalningar från Ann-Marie att använda vid 
Österlen Lyser. 

 
 
 
 
 
Rosita 
beställer. 
 
Leif 

8.  Styrelserum 
 

Styrelsen har fått erbjudande att flytta till en 
lokal i banken. Vi beslöt att vi stannar kvar tills 
vidare i rummet på vägstationen och delar med 
Scobybaby som fikarum.  

 



9.  Program 2020 
forts 
 

Studiecirkel om Brösarp 
-Peter Nilsson som var med och gjorde förra 
boken lämnar gärna tips och råd. Möte på hans 
kontor med Coronaavstånd den 19/10 kl 19.00 
Bitte S och MH, Leif, Birthe planerar att delta. 
 
-Vykort från Sten Rosenlund som också kan 
tänka sig att medverka med fotografering som 
ev. behövs. Bitte MH planerar ett möte med 
Sten. Fråga om han kan redigera filmer för att 
lägga på hemsidan. Kan man få köpa gamla 
filmer från SVT och lägga upp länken på vår 
hemsida?  
-Finns också flera kassettband med intervjuer 
som kan transkriberas och läggas på hemsidan 
och ev. sen skrivas i ett häfte. Möjlighet finns 
idag med ”Print-on-demand” så vi inte behöver 
anlita tryckeri. Blir troligen billigare. 
 
Österlen lyser 31/10 kl. 17-20 
 Projektgrupp: Ulla C, Christina S, Åsa O och Bitte MH 

-Lite kvarstående frågor för projektgruppen. 
Vilket pris ska vi ta för deltagarkort? Ska korv 
ingå? Delegeras till projektgruppen. 
-Ställa ut marschallerna tidigare än vanligt, kl. 
16.30 träffas de på torget som ska vara med 
och sätta ut/tända marschallerna.  
-säljare av deltagarkort: 17–18: Ulla och Åsa, 
18–19: Anna M och Bitte S, 19–20: Rosita och 
Bitte MH, 20–21: Ulla och Tom. 
-Marknadsföring med affischer, i pressen, på FB 
och via mail till de medlemmar där vi har 
mailadress. 
 
Lågskorunda/Stövelrunda 
Båda är på gång, föredragning på nästa möte. 
 

 
Bitte 
meddelar 
Peter.  
Hela 
styrelsen 
verkar 
intresserade 
av att 
arbeta med 
detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte 
ansvarar 
 
 
Anna M 

10.  Torgets 
utformning 

Agneta och Göran m.fl. har lagt ner ett stort 
arbete för att samla in inspiration och även fått 
hjälp av ”Trädgårdsdesign och Konsultation”, 
Anette Cato med make Phil, vattenfallsexpert. 
Göran presenterade förslaget som styrelsen 
biföll. I förslaget finns ett vattenfall och fler 
sittplatser så torget kan bli mer av en 
mötesplats. Dricksvatten för vandrare och 
cyklister. 

Göran A, 
Agneta S 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ett exemplar av förslaget överlämnades till 
Anna M/Primula Veris för kommentarer. 
Försköningsgruppen/Primula Veris måste delta 
i vård och bevattning de första åren tills 
växterna har etablerat sig.  
 
Förslag att måla den elektroniska 
informationstavlan gul, den är ju närmast 
osynlig idag. Ev. flytta kuben så den kommer 
närmre informationstavlan eller 
Informationstavlan närmre torget. Fler 
sittplatser och ett vårdträd med ”klätterstenar” 
under. Den nya dammen kommer att ha ett 
djup som är godkänt, vilket inte den nuvarande 
är.  
En skötselplan måste upprättas. 
Droppbevattning av rosor planeras.  
Vi ska göra ett medborgarförslag. Innan dess 
ska förslaget visas för kommunala 
representanter. 
Därefter offert från ”Trädgårdsdesign och 
Konsultation”. En hel del arbete utför vi själva. 
Sponsorskylt ska också sättas upp.  
Beslut: Vi börjar med att visa för Rasmus 
Simonsson, arbetsledare på Tomelilla kommun 
för ett första godkännande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Göran A 

11.  Grupp för 
grönytor, förråd 
och utrustning 

Vattenleken.  
Rickepumpen på plats. Behöver ”späs” för att 
fungera. Bror Frithiof ska konsulteras, behövs 
en backventil förmodligen.  
Staket kommer att sättas upp runt hela 
området så inte täckbarken flyter iväg. Detta 
kommer att göra att platsen inte längre är 
handikappvänlig, tyvärr. 
Bron: Kommunen har lyft bort ett antal stenar 
så att bron kan flyttas och byggas om för att 
minska översvämning. Gästis sponsrar med viss 
personal och Lokalföreningen med material; 
organwood, en ny sorts mer miljöanpassad 
tryckimpregnering. En skylt ska sättas upp på 
bron med sponsorer. Ytterligare personal 
behöver engageras i ”Tunga Gruppen”. 
Efterlyses på FB, Göran tar emot samtal. 

Jan F, Göran 
A, Henrik Ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte MH 
annonserar. 

12.  Försköningsgrupp -Sommarblommor bytes till vinterblommor 
innan Hedblomman läggs ner.  

Anna M, 
Agneta S, 
Gunilla B 
m.fl. 



- Agneta köper upp hinkar i olika färg att sätta 
marschaller i på kullen vid torget. 10 st. inför 
Österlen Lyser.  

13.  Arkivering -N Björstorps byalags arkiv och vägföreningen 
mellan lokalföreningen och Lönhult lämnas till 
vårt arkiv. 
-Arkivet är nu grovsorterat och uppmärkt. Nu 
kan studiecirkeln kring ”Brösarp i ord och bild” 
använda materialet och ev. gallra.  
Ev. Finns det material om Brösarp även i 
Tomelilla kommunhus. 

 
 
 
Birthe E, 
Göran A 

14.  Övriga frågor Ändring på hemsidan om cykling på gula leden. 
Skriv skylt på kuben och lägg in i foldern.  
 
Dessa frågor hänskjuts till nästa möte: 
Ta fram cykelleder för MTB-cyklister! 
Hur ska vi göra nästa år med Corona?  

IT-gruppen 

15.  Nästa möte 19 november kl. 18.  

16.  Mötet avslutas  Leif R 
 

Vid pennan Bitte 

 

Justeras: 

 

 

 

Leif Richard    Rosita Johansson 


