
HAGESTA BYALAG    Årsberättelse 2018 

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, Margareta Nörregård och Ann-Marie Esbjörnsson 

Under året har styrelsen haft 8 protokollförda möten. Vi har 168 medlemmar. 

Verksamhetsåret startade med Byating i Skyttepaviljongen den 27 april. Ålderkvinnan 

Kamilla Persson öppnade det 21:e tinget och hälsade alla välkomna till scoutgården. Efter att 

vi gått igenom dagens handlingar och fattat beslut serverade Södra kompaniet Grillat med 

tillbehör på ett välbesökt ting med 60 deltagare. Camilla Nilsson mottog mottog byapriset till 

Scoutkåren. 

Byavandringen med Ystads Kommun den 21 maj med Avslutning vid Eklaholm där vi bjöd på 

fika. Under vandringen tar byalaget även upp situationen vid Tyke å med överfulla soptunnor 

och brist på toaletter samt Görans svar på  skrivelsen om trafiken där vi gärna ser att vi får 

upp skyltar som varna för de många utfarterna.  

 

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

 

På mölledagen den 1 juli kom det 16 besökare till Hagestadborgs mölla. Vi var värdar när 
Skånsk mölleförening hade årsmöte. Vi har även guidat några grupper och öppnade när LRF 
hade sin bondgårdstur, totalt 192 besökare. 
 

27 deltog i cykelturen 17 juli som av slutades i Skyttepaviljongen där god sallad på rökt Tocke  

från Södra Kompaniet serverades till självkostnadspris. 

 

Sommarfesten blev inställd i år men vi har delat ut sommartidtabeller till alla i Hagestad. 

Margaretha och Gertrud har skött om våra krukor vid vägarana på ett förträffligt sätt denna 

fantastiska sommar.  

 

Vi har fått upptryckt information om Hagestad på 2 språk, svenska och engelska som finns 

hos näringsidkarna i trakten 

 

Teaterföreställningen Den sista födelsedagen, ett samarrangemang med Ingelstorps, 

Löderups och Glemmingebros byalag samt Ystads Riksteaterföreningen i Glemmingebros 

Medborgarhus den 27/10 blev välbesökt med ca 65 besökare varav 13 från Hagestad byalag. 

Höstfest 9/11 på Eklaholm ordnades av gillelaget och med mingel och god soppa. Bertil hade 

gjort ett klurigt Quiss.  

Byalaget har deltagit med representanter i Byalagsrådet och representanter har träffat 

Ystads kommun på samrådsmöten.                                                                Styrelsen 


