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Årsberättelse
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Fredagen den29 april var det åter dags for medlemmarna i Hagesta byalag att hålla ting. Man
samlaäes i Skyttepaviljong för att hålla det fiortonde tinget i ordningen. Åldermännen
Kamilla Persson och Christer Olsson hälsade välkomna och lät sedan kanonen ljuda ftr att
öppna mötet.
Styrelsen har under året bestått av åldermännen Kamilla Persson och Christer Olsson, kassör
Göran Jacobsson, sekreterare Gerlrud Tufuesson, ledamöter Susanne Palola-Månsson och
Margarelalennartsson-Nörregård. Suppleanter har varit Lisa Edlund och Ingrid Ek.
Under året har styrelsen haft 8 protokollförda möten.
Medlemsantalet har uppgått till 138.

Efter mötet bjöds det på smörgåstår1a och därefter berättade Stig Nilsson om Järarna, ett
relativt smalt bälte i Sandhammaren som gränsar upptill mossaskiftena och nedtill
backaskiftena. Han beskrev hur vackeft det var med ljunghedama innan man planterade skog
och hur det var attväxaupp där.
Kulturlagets studiecirkel i Hagestads historia träffades 8 ggr på våren varav 1 ggr i
fdreningen R-S (Räddnings-Stationen) arrangemang när filmen om livräddningsuppvisningen
1986 visades. Vi studerade lite om Galiziernas liv och åkte därför ännu en gång till
Hammenhögs lantbruksmuseum där man uppmärksammat deras tillvaro här. En tredje vårlig
träff utanför cirkelns vanliga studiekvällar blev till Österlens museum på grund av att föremål
från Flagestad finns i museets arkiv. Cirkeln tänkte diskutera möjligheten för hela byalaget att
fa en visning av dessa ting. Det visade sig emellertid svårt eftersom museets arkiv finns på
olika platser i staden i relatir.t små utrymmen. Under hösten hade cirkeln 6 studietillftillen.
Även denna termin följde flera deltagare med på R-S studieresa till bl.a. Kalmar museum.
Under året fick cirkeln ta del av June Ekelins släktforskning där hon hamnat på gårdar i
Hagestad flera gånger. En man som besökte Hagestaborgsmöllan på mölledagen lämnade
uppgifter till cirkeln om sin släktskap med möllefolk i Hagestads by. Under året studerade
även cirkeln gamla foton och tidningsurklipp som hittats i gömmor i Hagestad.
Fortsättningen i studiecirkeln kommer huvudsakligen att handla om att repetera och ordna det
material som samlats under åren. Medlemsantalet i cirkeln var under 20Il 15 stycken.
Sedan 2005 dävår nationaldag den 6 juni blev helgdag har vi i byalaget träffats i Hagesta
mosse, så även i år. Det var som vanligt god uppslutning kring flaggstången hos Claes och
Lena Olsson, och alla stämde in i nationalsången. Lena hade också tillsammans med Ylva
Persson i "Naturlaget" ordnat en trevlig och som vanligt ganska klurig tipspromenad i
mossen. Vi fick också höra göken. Sedan hade alla gjort sig förtjänta av en kopp kaffe med
dopp som avnjöts på en solig och lugn plats invid "mossa-rännan".

Till "mölledagen" kom ca 15-20

besökare.

Hagestaborgsmöllans vingar ligger fortfarande på möllebacken för allmän beskådan. Det är
ok att besöka möllan liksom tidigare på egen risk. Balkar iväggar på översta loft har
reparerats av kunnigt möllefolk efter att golv, portar, fönster m.m. renoverades i första
omgång. Trä till vingar och balkar är inköpta av kommunen. Pengar till tillverkningen
kommer kommunen att söka när träet är ftirdigtorkat.

juli var det dags frir cykeltur. I den härliga sommarkvällen gick turen

längs
mindre vägar med tre stopp - Gillshög, Kalvhög och Ramshög. Karin Olsson hade läst på och
berättade levande om historien kring dessa högar.
Onsdagen den 19

Den 30 juli anangerades ftir femte gangen i ordningen sommarfesten i Inges
Handelsträdgård. Vi är mycket tacksamma att vi fär hålla vår fest i en så fantastisk miljö till
ackompanjemang av fågelsång. Gillelaget hade som vanligt ordnat allt på bästa sätt. 90
personer kom och åt av catering fran Klockarboden. Dåirefter dansades det natten lång endast
med avbrott ftir lottdragning.

i Skyltepaviljongen. 35 personer kom. Man
kunde ftirutom dryck, avnjuta gulaschsoppa. Gabriella & Mats sjöng och Eskil Månsson
spelade. Dessutom ordnades det quiz ftir att fullända pubkiinslan.
Fredagen den 14 okt var det dags för pubafton

Byalaget har under året deltagit med representanter i Byalagsrådet.
Hagestads byalag ingår även i kontaktgruppen

kommunens tjänstemän.
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