
Protokoll från Svensköps Byförening den 9 maj 2017  
 
Närvarande: Peter Rosberg (EFS Scout) Kjell-Åke Espersson (Frosta Härads hemb.f.), 
Maggan Arvidsson (Kilhults skola), Roland Arvidsson (LRF), Karin Jonsson (Svensköps IF) 
Kristina Törngren (SIF Ungdomssektion), Ingela Brickling, Meir Levin, Mona Johnsson, Sara 
Johnsson, Eva-Lena Nilsson 
 
32. Roland öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. 
 
33. Ingela och Karin valdes att justera protokollet 
 
34. Dagordningen kompletterades med punkten Byanytt. 
 
35. Arbetsschema för grillkvällarna 
Den 31/5: Roland, Meir, (Mona o Sara), (Kristina o någon) 
Den 28/6: Karin, Roland, Leif och Jan-Erik 
Den 26/7 och 30/8 beslutar vi på nästa möte. 
 
36. Turistinformationen  
Öppnar den 10 juni kl. 12.00. 
Dom som kommer jobba i turistinformationen är: 
16 år och äldre: Agnes Dahl, André Huseby, Anna Rudmark, Hannes Wessberg, Johan 
Rudmark och Jonas Andreasson 
Yngre än 16 år: Harry Järeslätt, Jonathan Levin, Lisa Eklund, Mathea Sarkinen, Philip 
Strandberg och Simon Eriksson 
De yngre kommer bara få några provapådagar var. 
Ingela tar ansvaret för kontakten med ungdomarna, schemaläggning, och kontaktar även 
Tetens och bokar utbildningen. Ungdomarna får själva rösta om vi ska sälja våfflor i år eller 
inte.  
Vi kommer att dela upp sommarens veckor, så att vi hjälps åt med att se till att allt funkar i 
turistinformationen. 
 
37. Midsommar  
Midsommar kommer i år att firas nere på Svensköpsgården.  
Anslag måste sättas vid turistinformationen att firandet hänvisas ner till Svensköpsgården i 
stället. 
Maggan bakar 50 bullar och frågar även Jonna om hon vill baka 50 bullar. 
Leif fixar ris till stången. 
Finns den gamla stora stången kvar? 
Karin fixar lekar.  
Roland handlar kaffe m.m. i affären. 
 
38. Rädda byskolorna 
Gruppen består av 8 medlemmar och de representerar Kilhults skola, Långaröds skola, 
Östrabyskolan och De la Gardie-skolan i Västerstad. 
Gruppen har samlat in namnunderskrifter för skolornas bevarande och listorna kommer att 
lämnas till politikerna i Hörby innan deras sammanträde den 7 juni.  
Medborgardialoger kommer att sättas igång i varje by för sig. Vi måste bl.a. diskutera varför 
vi behöver vår skola. Underlaget för utredningen har varit undermålig och vi måste sätta oss 
in i fakta för att kunna argumentera mot politikerna och för skolan. 
Det är även viktigt att de olika partierna visar sin ställning i debatten. 
 



39. Byanytt 
Nästa Byanytt har manusstopp den 25 juli och kommer ut i mitten av aug. En påminnelse 
kommer att mailas ut. 
Efter mötet tittar de som delar ut Byanytt igenom de olika utdelningsrutterna på kartan. 
Behöver det göras någon förändring eller komplettering? 
 
 
40. Hästslinga 
Det har kommit ut information om att en hästslinga kommer att invigas i dagarna. Den 
kommer att gå via Perstorp, Hässleholm och även passera genom vår by. De som ha mark i 
anslutning till slingan har informerats. Vid Ljungs Kula kommer där finnas en Bed and Box 
och vid vår gamla Lokalförening kommer de ha tillgång till vatten och toalett under 
somarhalvåret. 
 
41. Nästa möte är den 7 juni kl. 19.00. Då träffas vi vid turistinformationen, för att ställa i 
ordning för säsongen. 
 
42. Övrigt 
* Valborg: Blev en trevlig kväll med fint väder och ett mycket fint vårtal av Henrik Björnfot. 
15 scouter tände fyr på brasan. Jane tog med sin ljudanläggning och tack vare den hördes 
vårtalet mycket bra och Jane spelade även upp traditionsenlig körmusik vid elden. Roland 
fixar en blomma som tack till Jane. 
* Byakväll den 19 maj: En grupp, bestående av, Karin, Eva-Lena, Johan Edqvist, Jane 
Nilsson och Christian Håkansson kommer att arrangera denna kväll nere vid 
Svensköpsgården. Gruppen kommer att fråga kassören om en handkassa på 3000:- för att 
köpa in dricka och snacks. Karin kommer även att köpa in ett pingisbord och det kan även 
användas till serveringsbord vid fester. 
Bidrag gärna med något spel, som barnen kan ha glädje av. Kommer byakvällen uppskattas 
kommer det att anordnas fler sådana. 
* Ingela informerade, om Byföreningen blir medlem i ”Hela Sverige ska leva” kan vi söka ett 
bidrag på 10 000:- för att göra något som främjar bygden, ev. en ny lekplats vid 
Svensköpsgården. 
* Vi är medlemmar i  Företagarföreningen MittSkåne (f.d. Linderödsåsens turism). Som 
medlem kan man få rabatt om man vill göra en film om sin by. Ingela forskar mer om detta. 
* Det finns ungefär 8-9 byföreningar i Hörby kommun. Ska vi ha något mer samarbete med 
dem? 
* Det finns lösa planer om en hantverksdag hos Bertil Stridh. Byföreingen är villiga att isf 
hjälpa till under det arrangemang. 
 
43. Roland  avslutade mötet med att tacka för visat intresse. 
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