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Fredagen den 25 april var det åter dags för medlemmarna i Hagesta byalag att hålla ting. Man 
samlades i Skyttepaviljong för att hålla det sjuttonde tinget i ordningen. Ålderkvinna Kamilla 
Persson hälsade alla välkomna och lät öppna mötet. 
 
Styrelsen har under året bestått av åldermännen Kamilla Persson och Göran Jacobsson tillika 
kassör, sekreterare Lisa Edlund, ledamöter Gertrud Tufvesson, Ingrid Ek och Henrik Thunell. 
Suppleanter har varit Per-Olof Ohlson och Daniel Alhem. 
Under året har styrelsen haft 7 protokollförda möten. 
Medlemsantalet har uppgått till 197 stycken. 
 
Efter styrelsemötet bjöds det på smörgåstårta och som kvällens underhållning tog Tomas o 
Peg Lindstrand vid och en visade bilder och berättade om flickskolan de driver i Indien. De 
höll även detta föredrag under Hagestad-veckan. 
 
Den 22 maj höll Hagestad byalag i Byavandringen tillsammans med Ystad kommun, 
Kristina Bentz, Kent Mårtensson och Ewa Alvén och representanter från byalagen runt om. 
Mötet hölls i Hagestadborgs mölla, där de nya vingarna och reparationer visades och sedan 
dukades det upp med kaffe och dopp.  Det pratades om nya skötselavtalet mellan kommunen, 
Ingemar Svensson och byalaget angående driften av Möllan. Det vi önskade från kommun var 
skyltar till radbyn och eventuellt skultar till fler historiska platser här i Hagestad. 
 
Kulturlagets studiecirkel repeterade, sorterade och gjorde tillägg i Hagestads historia vid 7 
tillfällen under våren och hela 11 möten under hösten. Vi var ca 10-14 st. deltagare vid varje 
gång. Utav dessa 18 möten var vi en dag på studiebesök i Huaröd och en dag runt på 
”bortglömda" platser i Hagestad. 
 
Nationaldagen 6 juni firar vi i byalaget med att träffats i Hagesta mosse, en tradition sedan 
2005. Det var god uppslutning kring flaggstången hos Claes och Lena Olsson, och alla stämde 
in i nationalsången. Lena hade också tillsammans med Ylva Persson i ”Naturlaget” som 
vanligt ordnat en trevlig och klurig tipspromenad i mossen. Efter promenaden avnjöts kaffe 
med dopp i Kerstins och Kajs oas vid ”mossa-rännan”. Därefter delades det ut fina priser till 
vinnarna i tipsrundan. 
 
Till Mölledagen 6 juli, nationella Mölledagen dessutom, kom 20 besökande som nyfiket gick 
runt i Möllan och var särskilt intresserade av de nya vingarna och tidpunkt för att se dem 
snurra igen. Möllan höll även öppet en dag i Hagestadveckan där ytterligare 15 personer 
besökte varav 2 var reportrar från Skånska Dagbladet som ville fotografera och veta lite mera. 
LRF och dess populära traktorturer drog 224 besökare till Möllan under 2 dagar. 
Planen är att kunna mala inom en snar framtid och Byalaget har besiktigat och snurrat på 
vingarna vid 2 tillfällen och experten på Vindmöllor Ingemar Svensson har varit där 2 gånger. 
 
Mitt i högsommaren den 15 juli var det dags för cykeltur med traktor och vagn.  Cyklisterna 
fraktades till Borrby där cykelturen bar iväg till Vallby och äppelodlingarna. Där fick de sig 
en guidad tur. Aftonen bjöd på fint väder. Åter till Borrby och ”Himla Röra” för en förbeställd 
kvällsfika.  
 
 
 



För åttonde året i rad, lördagen den 26 juli bjöd Gillelaget in till den årliga sommarfesten i 
Inges Handelsträdgård. Vi är som alltid tacksamma att vi får hålla vår fest i en så fantastisk 
miljö till ackompanjemang av fågelsång. Gillelaget hade som vanligt ordnat allt på bästa sätt. 
80 vuxna och 5 barn kom och åt av grillbuffén. 
 
Byalaget fortsatte med projektet Hagestad vecka för andra året i rad.  I år invigdes veckan på 
lördagen då sommarfesten gick av stapeln. Veckan erbjöd föredrag av Tomas & Peg på Alma 
Artur som berättade om sitt ungdomsarbete i Indien. Nytt för året var en Fältvandring på 
Hans-Åke Persson åkrar i samarbete med Kina Strandberg på Hagero som ”bullat” upp med 
vad som kan produceras av allt som växer omkring oss. Vidare hade vi igen en naturvandring 
i reservatet, Hagestadborgsmöllan höll extraöppet tillsammans med Räddningsstationen i 
Sandhammaren. Skytteföreningen gav oss chansen att testa kosthållsskytte samt att skjuta 
med luftgevär. Vindarnas Hus lärde oss mer om ”Hållbart Liv” medan Anders Holmqvist 
hade öppet hus och workshop. Fredagen den 1 augusti avslutas veckan med midnattsloppis 
och grillfest, där vem som helst var välkommen att sälja sina loppisprylar och där sista 
kunden trillade in kl. 23,27! Ännu en trevlig afton i Hagestad. 
 
Höstens pubafton 24 oktober som i år var på Hagero gård blev mycket trevlig. Ca 30 
personer kom och åt Jonas chili con carne, drack öl och vin och quizzade. 
 
Fortsatt samarbete mellan byalagen i Glemmingebro och Hagestad och Ystads 
Riksteaterföreningen satte i höstas upp pjäsen Potatishandlaren i regi av Cecilia Hjalmarsson 
som avlöpte mitt i höstrusket den 25 oktober. Välbesökt och återigen mycket omtyckt.  Det 
har de här två åren blivit ett överskott som kommer att användas vid en barnteaterföreställning 
i Glemminge på våren 2015. 
 
Slutligen ”lyste” Hagestad upp en kväll under Alla Helgona helgen. Officiellt är Byalaget 
inte med i Österlen lyser men efter upprop tände boende upp levande ljus under den mörka 
novembernatten, ett fladdrande radband i radbyn. 
 
Ett tillskott i kassan på 7 570 kr blev skänkta av ”bortlidna” Ulla Eriksson. Troligen från 
Hagestads gamla byakassa.  
 
Byalaget har under året deltagit med representanter i Byalagsrådet.  
 
Hagestads byalag ingår även i kontaktgruppen till samrådsmötena mellan byalagsrådet och 
kommunens tjänstemän. 
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