
Protokoll fört vid  

Hagesta byating 2014-04-25 
 

 

 

§1  Ålderman Kamilla Persson hälsar alla välkomna och förklarar det 17:e tinget öppnat. 

 

§2  Till mötesordförande valdes Kamilla Persson och till sekreterare Gertrud Tufvesson. 

 

§3  Föredragningslistan fastställdes och godkändes. 

  

§4  Kallelsen godkändes. Den har anslagits på tavlorna och på byalagets hemsida, delats ut i 

postlådorna, samt sänts till kända adresser och mail-adresser till medlemmar som bor utanför 

Hagestad. 

 

§5  Karin Olsson och Markku Palola valdes att jämte ålderman justera protokollet. 

 

§6  Protokollet från föregående byating fanns tillgängligt för den som önskade läsa men det 

var tingets mening att det inte behövde läsas upp. Protokollet finns även att läsa på hemsidan. 

Tinget godkände protokollet. 

 

§7  Årsberättelsen för verksamhetsåret 2013 fanns utlagd vid borden och den godkändes av 

tinget. Även Årsberättelsen kan man hitta på hemsidan. 

 

§8 Vi hade en ingående behållning på totalt 73 676:32 och en utgående behållning på  

76 920:45 kr. Intäkterna 40 808:13, består av medlemsavgifter, bidrag från kommunen för 

underhåll av möllan, gåvor, fonder, lotterier. Utgifterna 37 564:-, är bl.a. subventioner för 

medlemmar vid byalagets fester.  

Revisorerna har tagit det av räkenskaperna och har inte funnit något att anmärka på. 

 

§9  Byatinget beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§10  

 26/7- 2/8 ”Hagestaveckan” inleds detta år med sommarfesten. Under följande vecka 

har  olika lokala företagare/aktörer möjlighet att visa upp sig. Alla som vill medverka 

presenteras på en karta som kommer att delas ut för att marknadsföra evenemanget. 

Dessutom har en grupp bildats för att samla ihop ”särskilda aktiviteter” under veckan. 

Kamilla påminner om att syftet med veckan är att skapa gemensam känsla för byn och 

verka för en levande landsbygd. Vi ska vara ambassadörer för vårt område. 

 I oktober (datum ej bestämt) blir det även detta år teater i Glemminge Medborgarhus. 

Det är Riksteaterföreningen som sätter upp ”Potatishandlaren”. Det är ett 

samarrangemang med Glemminge, Löderups och Hagestads byalag.  

 

§11  Val av ålderman: Kamilla Persson omvaldes som ålderman för kommande år, Göran 

Jacobsson är vice ålderman. 

 

§12  I tur att avgå i styrelsen är Lisa Edlund och Gertrud Tufvesson. De omvaldes. Margareta 

Nörregård avgår och ersätts av Henrik Thunell (han har då ett år kvar). 

  



§13 Per-Olof Olsson väljs in som ny suppleant i stället för Henrik. Jonas Fors avgår som 

suppleant. Daniel Andersson väljs in som ny suppleant. 

 

§14  Revisorerna Sven-Olle Olsson och Birgitta Larsson valdes om på ett år. 

 

§15  Kaj Nilsson valdes om som revisorssuppleant för ett år. 

 

§16  Valberedningen har bestått av Per Anders Tufvesson, Kent Andersson och Zenita 

Olsson. Kent Andersson avgår och Christer Olsson väljs in i hans ställe. Per Anders 

Tufvesson är sammankallande. 

 

§17  Aktivitetslagen: 

Gillelaget;  Henric Thunell (sammankallande), Erik Ericsson, Kerstin Rickardsson,  Inge 

Mårtensson, Per-Olof Olsson , Göran Jacobsson, Linda och Jonas Fors. 

Kulturlaget; Margareta Nörregård (sammankallande), Thorsten Persson, Kamilla Persson, 

Per-Olof Olsson och Jonas Fors. 

Motionslaget; Karin Olsson, Pelle Tufvesson och Christer Olsson. 

Naturlaget; Lena Olsson och Ylva Persson 

Samhällslaget; Anders Ericsson, Pelle Tufvesson och Kaj Nilsson. 

 

§18  Information från aktivitetslagen,  

 Gillelaget meddelar att sommarfesten blir den 26 juli. Det kommer att ordnas Pubafton 

den 17 oktober. 

 Kulturlaget. Studiecirkeln kommer att göra en utflykt till Huaröd. Intresserade är 

välkomna att följa med. 

 Samhällslaget. Bredband. Alla intresserade ska anmäla till Ystads Energi.  

 Naturlaget. 6 juni hissas flaggan i mossen 8.30. Tipspromenad. Ta med kaffekorg. 

 Motionslaget. Cykeltur 15 juli. 

Aktivitetsagenda kommer att finnas på hemsidan. 

 

§19  Medlemsavgiften ska vara oförändrad 50 kr/vuxen medlem.  

 

§20 Inga motioner hade inkommit till tinget. 

 

§21 Information från styrelsen; 

Kamilla har varit i kontakt med Magnus Jönsson, Länsstyrelsen angående naturvården i 

Sandhammarområdet. Skötselrådet ska samlas och han efterlyser ett lämpligt datum i halva 

juni för detta möte. Representanter från byalaget är  Kent Andersson och Åke Nilsson. 

På gång är att man ska dra upp rötterna vid Däckastationen och stängsla så att djur kan 

släppas på bete. 

 

Den 22 maj är det kommunens byavandring. Samling vid Hagestadborgs mölla kl 13.15. Alla 

är välkomna. 

 

§22 Övriga frågor; 

Nya Hagestadbor presenterade sig: 

Eva och Börje som bor vid Hagestadborgs mölla, Susanne och Bo som har Antika nutiken i 

Hagestad radby och Pegg och Thomas som har butiken Alma och Artur i Hagestad radby. 

Pegg och Thomas var även inbjudna att under kvällen visa bilder och berätta om skolan för 

flickor som de driver i Indien. 



 

§23 Avgående Margareta Nörregård kunde tyvärr inte avtackas på mötet eftersom hon var 

bortrest. Ordföranden tackar för visat intresse och därefter avslutas mötet. 
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Justeras: 

 

 

 

 

Kamilla Persson 

ålderman 

 

 

 

 

Karin Olsson                                                        Markku Palola  

justeringsman                                                       justeringsman 


