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Fredagen den 26 april var det åter dags för medlemmarna i Hagesta byalag att hålla ting. Man 

samlades i Skyttepaviljong för att hålla det sextonde tinget i ordningen. Ålderkvinna Kamilla 

Persson hälsade välkomna och lät öppna mötet utan den sedvanliga kanonsaluten som var 

saknad. 

 

Styrelsen har under året bestått av åldermännen Kamilla Persson och Göran Jacobsson tillika 

kassör, sekreterare Gertrud Tufvesson, ledamöter Lisa Edlund, Margareta Lennartsson-

Nörregård och Ingrid Ek. Suppleanter har varit Henrik Thunell och Jonas Forss. 

Under året har styrelsen haft 8 protokollförda möten. 

Medlemsantalet har uppgått till 187 stycken. 

 

Efter mötet bjöds det på smörgåstårta och därefter tog representant Christoffer Dehman från 

Barncancerföreningen vid och berättade om verksamheten i Möllegården, Hagestad. Då han 

själv varit drabbad berättade han vikten av att ha ett ställe där hela familjen tillsammans har 

möjlighet att få ett miljöombyte under rehabiliteringstiden. Byalaget passade också på att 

lämna ett bidrag till Möllegården och Barncancerföreningen som tack för att de ville dela med 

sig. Under mötet välkomnades nyinflyttade till byn som deltog i sitt första Tinget och vår 

”nyaste” tillika yngsta medlem Maja, 3 veckor. 

 

Kulturlagets studiecirkel i Hagestads historia har fortsatt dyka ner i insamlat material för 

fördjupning och "tillrättaläggning". Ibland dyker det fortfarande upp nya ämnen. Vi har 

träffats 14 gånger under året 2013 och varit 15 deltagare. 

Den 15 maj åkte vi till Alnarp och fick en guidad visning i först trädgården och sedan i 

lantbruksmuseet. Växter från Hagestad finns i Alnarps "artbank" eller vad den kallas. Vi hade 

kanske hoppats lite på att få se något av det, men så blev det inte. Trädgård och museum var 

jätteintressant, så vi var ändå nöjda. 

 

Byalaget bjöd in till samtal det nya Skötselrådet från Länsstyrelsen den 22 maj för att få 

information om skötselråd skogsmark. Åke N, Kent A och Pelle T var där och visade intresse 

från markägarnas sida att hjälpa till/rensa på sin egen mark mot viss ekonomisk kompensation 

då det är endast de statsägda skiftena som ingår i Skötselrådsbestämmelserna. Bra och 

informativt möte och dialog. 

 

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. 

 

Hagestadborna tog möjligheten att åka på bussresa till Sand Life i Ängelholm den 2 juli och 

blev där guidad runt tillsammans med Margareta Nörregård. Intressant och givande. 

 

Till Mölledagen 7 juli kom ett 15-tal besökare och under Hagestad veckan ca 30-talet 

nyfikna.  Möllan besöktes sammanlagt av runt 250 personer under året. Per-Olof och 

Margareta klippte gräset och städade. 

En dag i oktober blev det äntligen dags att montera vingarna på möllan, det avlöpte väl och 

Hagestad har fått tillbaka ännu en känd silohouette. Fotografier från denna dag finns 

publicerade på hemsidan. Under 2014 planeras att även få rotation på vingarna och mala. 



 
Mitt i högsommaren den 16 juli var det dags för cykeltur. Temat i år var Löderups by, där 

man cyklade igenom samtliga gator och dryftade om husen och dess ägare. 

 

Med start lördagen den 20 juli genomförde Hagestad byalag sitt fortsatta projekt, som utökat 

från dag till Hagestad vecka vilken avslutades med den årliga sommarfesten.  

 

Det hela började med invigning i Skyttepaviljongen där Ålderkvinna Kamilla och tillika 

ordförande Kamilla Persson i Skyttepaviljongen, som efter tal överlämnade ordet till killarna 

från Familjejordbrukarnas riksförbund. Guy Allan Svensson, Kvibille och Nisse Nilsson, 

Hagestad Löderup berättade om verksamheten som funnit sedan 1948 och agerar för 

småbrukarnas rätt. Nisse hade dessutom Rosa och Rosita(kossor) med sig som fick vara 

representanter för jordbruksidan. Till kaffe och bulle från Sandhammarens Kiosk njöt vi sedan 

av musik framförd av Kalle & Ida. 

 

Vi kunde även besöka Hagestad 47 som körde med korvgrillning och Vindarnas hus samt 

våra Vingårdar kunde besökas varav en med öppet hus. Anordnades också Loppisar under en 

dag och vi hade oerhörd tur med vädret och kunde gå på tipspromenad, vandra i Brigitta 

Månsson trädgård, besöka Löderups kyrkogård och vandra med guide. Hagestadgruppen bjöd 

in till kulturafton. Skyttebanan vid paviljongen höll öppet för nyfikna och en guidad vandring 

i Sandhammaren med en växt- och markekolog Linda-Marie Mårtensson. Efter 

helgmålsbönen vid Backåkra arrangerades för sjunde året i rad 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. 90 vuxna 

och 10 barn kom och åt av grillbuffén. Därefter dansades det till levande musik natten lång 

endast med avbrott för lottdragning.  
 

Kulturaftonen i år hölls i Löderups skolan den 16 oktober där författarinnan Karin Brunk 

Holmqvist höll hov. Även i år ett samarrangemang med Kåsebergas och Löderups byalag.  

45 åhörare hade en rolig kväll med många skratt och Löderups byalag stod för 

kaffeserveringen. 

 

Nytt samarbete mellan byalaget i Glemmingebro och Hagestad och Ystads 

Riksteaterföreningen som tillsammans satte upp pjäsen Frieriet av A. Tjechov mitt i 

höstrusket den 26 oktober. Välbesökt och mycket omtyckt. 

 

12 nov anordnade Samhällslaget en informationsträff angående fiberoptik, fjärrvärme 

och avlopp, i huvudsak för radbyn. Ystads kommuns Lars Mellberg och Löderups Magnus 

Eriksson, Bal & Bobcat kom för att informera. Följande framkom, Kommunalt avlopp finns 

inte med i kommunens plan framöver, fiberoptik och fjärrvärme – gå ihop i en förening för att 

dela på kostnaderna, runt 30 hushåll krävs för att köra igång. Ca 16 personer besökte mötet 

och samtliga visade intresse och dessutom gavs ett erbjudande på kostnad från Magnus 

Eriksson på grävningen. Tiden rann ut i januari 2014och inte tillräckligt många nappade. 

 

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  som ett radband längs med radbyn. 

 

Byalaget har under året deltagit med representanter i Byalagsrådet.  

 

Hagestads byalag ingår även i kontaktgruppen till samrådsmötena mellan byalagsrådet och 

kommunens tjänstemän. 

 

 

http://www.familjejordbrukarna.se/
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