HAGESTA BYALAG Årsberättelse 2021

Styrelsen har sedan Byatinget i juni bestått av ordf Ingrid Ek, kassör Henrik Thunell, sekreterare
Anna Dalsjö, ledamöterna, Per-Olof Ohlsson, Bertil Sterner, Margareta Nörregård och suppleanter
Ing-Marie Eriksson och Susanne Durlind. Styrelsen har haft 5 möten sedan Byatinget.

Då Byatinget blev uppskjutet hann vi med att ha Skräpplockardag vid Tyge å i april med 13
deltagare och Bäckavandring längs Tuvebäcken i maj med 20 deltagare. Vid båda tillfällen hade
var och en egen fikakorg med sig. Det var en solig lördag när vi samlades för Bäckavandring och
vi diskuterade Jättelokans spridning längs ån och hur vi ska bekämpa den.
Trots Pandemin lyckades vi genomföra Byatinget utomhus vid Skyttepaviljongen med ca
40 deltagare med egen Fikakorg. 4 juli var det Mölledag och Margareta har haft ytterligare
2 visningar i Möllan. 13 juli genomfördes den årliga cykelturen med en rundtur i Hagestad
och avslutning hos Lisa och Jan.
Oktober blev en månad med paus i pandemin. Då arrangerades landsbygdsteater med ca 60
deltagare, i Glemmingebro med Bror Tommy, sen var det barnteater med Sanna Haladi
o ”Rymdäventyr” med 30 vuxna och barn i publiken, tillsammans med Löderups, Ingelstorps och
Glemminge Byalag. Höstfesten hade vi hos Karl Fredrik och Petter, där vi träffades ca 60 pers och
Gillelaget bjöd på god soppa och ölprovning till självkostnadspris. Petter och Karl Fredrik fick
kålpudding som tack för att de ville ta emot oss och så bjöd de in oss till att skära pumpor till
Halloween.
Vi har beviljats medel 2021 för permanent belysning av Möllan och uppsättning av bänkar. PerOlof, Anna och Margareta har jobbat med att hitta rätt prylar och vi hoppas det ska kunna stå
färdigt före Midsommar 2022. Grannen till möllan bjöd in alla besökarna till sig att sitta när vi
bjöd på fika på mölledagen.
Vi har även ansökt om pengar 2022 hos Ystads Kommun för att bygga en Boulebanan vid
Skjutbanan i samarbete med Löderups Skyttekår.
Kulturlaget har haft studiecirkel med 12 deltagare vid 4 tillfällen.
Samhällsbyggnadslaget har jobbat med trafikfrågan på Österlenvägen
Hagestad har haft många turister 2021, trots pandemitider. Mycket tack vare driftiga
näringsidkare och vårt fantastiska landskap.
Byalaget har deltagit med representanter i Byalagsrådet och representanter har träffat Ystads
kommun på samrådsmöte.
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