
HAGESTA BYALAG Årsberättelse 2017 

Styrelsen har under året bestått av åldermännen Kamilla Persson och Göran Jacobsson, tillika kassör, 

sekreterare Ingrid Ek, ledamöterna Henrik Thunell, Per-Olof Olsson och Bertil Sterner och 

suppleanter, Anna Dalsjö och Ing-Marie Eriksson 

Under året har styrelsen haft 8 protokollförda möten. Vi har 175 medlemmar. 

Verksamhetsåret startade med Byating i Skyttepaviljongen den 28 april där Ålderkvinnan Kamilla 

Persson öppnade det 20:e tinget. Kai Holmgren visade bilder och berättade om Fornminnen på 

Österlens och Bornholms kust för intresserade mötesdeltagare ens handlingar och fattat beslut 

serverades smörgåstårta och kaffe.  

Barnteater den 6 maj med gratis inträde i samarbete med Glemmingebro, Löderups och Ingelstorps 

byalag 

Nationaldagen den 6 juni firades traditionsenligt med god uppslutning kring flaggstången. Ylva 

Persson och Titti Lindström i Naturlaget ordnade en trevlig och klurig tipspromenad. 

Kamilla höll öppet på Skånska möllornas dag den 3 juli för ett 20-tal besökande. I möllan har två kryss 
i bölet bytts ut, En ny fönsterkarm satts i och en del av västra sidan fått ny ytterpapp. Erik och 
Margareta har snurrat vingarna två gånger och möllebyggarna besiktigat och snurrat vingarna två 
gånger. I år skulle möllebyggarna vilja ta ner vingarna och olja dem samt justera bromsen som skevar 
lite. Skånka möllors förening kommer att ha sitt årsmöte i vår mölla i maj. 
 

Motionslaget anordnade Cykelturen i juli avslutades som på Skillinge med ett 10-tal deltagare. 

Sommarfesten var åter välbesökt hos i Inge Mårtenssons växthus med god mat och sen dansade vi 

hela kvällen. Lotterna såldes och vinster delades ut till de flestas glada tillrop. 

Studiecirkeln bestod 2017 av 16 medlemmar och har haft 14 sammankomster. De dök lite djupare i en 
del gammalt material och gjorde flera intervjuer. Studieresan gick till Osby.  

 
Teatern som vi anordnar ihop med de andra byalagen på Österlen den 13 okotober. 

Hembygdsföreningen Fotoutställning ”Landskap i förändring” och föredrag i Medborgarhuset i 

Glemmingebro den 26 september. 

All Helgonakvällen lystes Österlenvägen upp av ljus och marschaller längs hela radbyn. 

Byalaget har deltagit med representanter i Byalagsrådet och arbetet med skyltarna från  ”Fokus i 

byarna-pengarna” under hela verksamhetsåret. Skylten vid Ramshögarna sattes upp först och i början 

på april 2018 är alla på plats.  

Möllan har städats och gräset klippts. LRF har besökt två gånger med stora grupper 
 
 
 

Ingrid Ek har försökt hålla vår Hemsida www.hagestad.se uppdaterad men behöver medlemmarnas 

hjälp för mer och aktuell information. 
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