
HAGESTA BYALAG    Årsberättelse 2019 

 

Styrelsen har under året bestått av ålderman Göran Jacobsson kassör Henrik 

Thunell, sekreterare Ingrid Ek, ledamöterna, Per-Olof Olsson, Bertil Sterner och 
Anna Dalsjö och suppleanter Ing-Marie Eriksson och Margareta Nörregård 

 
Verksamhetsåret startade med Byating i Skyttepaviljongen den 26 april. 

Åldermannen Göran Jacobsson öppnade det 22:e tinget och hälsade alla 
välkomna till scoutgården. 

Södra Kompaniet, stod för välsmakande hamburgerbuffé. 
Efter maten underhöll Ewa-Gun Westford oss med anekdoter från sitt liv på ett 

sätt så skratten rungade högt i lokalen. 

Invigning 12 maj med att sätta upp lådor vid Tyke å med information om 
nedskräpning plastpåserullar så var och en kan ta med sig när de promenerar 

vid stranden att plocka skräp i. Vi var 15 personer som samlats för att plocka 
skräp och avslutade med att grilla korv. 

Svenska Flaggans dag arrangerades även i år på ett förträffligt sätt vid 
Ekesåkra. 

 
Mölledagen anordnades som brukligt i juli 

 
Vi björd in till Trädgårdsfest  i Anders och Ing-Maries trädgård på Hagestad 24 

den 25 juli 
 

Göran och Ingrid hjälpte till vid Barnteatern (sagoberättare Lars Schilken) 30 

barn deltog och ca 20 vuxna. 

Höstfesten den 11 oktober var välbesökt av ca 60 medlemmar på Ekesholm 

där Petter och Karl-Fredrik dukat upp till fest- 

Styrelsen har under året tittat på möjlighet att sätta upp skylt i Radbyn och 
ansökt om pengar till brunvita skyltar från Fokus på byarna om vi skulle söka 

pengar till hastighetsvisningsskyltar samt skickat skrivelser till Trafikverket och 

Polisen ang behov av hastighetsövervakning på Österlenvägen med dess 
många utfarter.  Styrelsen har även diskuterat ang Invasiva arter  Vi beslutade 

att marknadsföra naturverket.se på hemsidan och via mail till medlemmarna. 
 

Hagestad tog hem Hembygdsföreningens Quiss (fick biljetter till Bion i Borrby). 

6 från Byalaget var på teatern i Glemmingebro där 55 pers trollbands av 

isländska sagor. Magiskt sa Anna. Det blir teater igen nästa år. 

Byalaget har deltagit med representanter i Byalagsrådet och representanter 
har träffat Ystads kommun på samrådsmöten.                                                                

Styrelsen 


