
Protokoll från Svensköps Byförening den 11 oktober 2017  
 
Närvarande: Kerstin Almgren (EFS Missionsf.), Kjell-Åke Espersson (Frosta Härads hemb.f.), 
Roland Arvidsson (LRF), Ingela Brickling, Meir Levin, Mona Johnsson, Leif Johnsson, Niklas 
Edvinsson 
Inbjuden: Eva Andersson 
 
62. Roland hälsade alla välkomna. 
 
63. Roland och Niklas valdes att justera protokollet. 
 
64. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
65. Kvällens dagordning godkändes. 
 
66. Julmarknaden 25 nov. 
En del oklarheter har rått vilken datum julmarknaden alltid infaller på. Det är alltid på 
lördagen helgen innan helgen som första advent infaller på. 
En del anmälningar av utställaren har kommit in, någon ny och några gamla. 
Upplägget blir som tidigare år: utställare och SIF:s fika i idrottshallen, Bertil Stridh i 
församlingshemmet och resten av aktiviteterna på skolgården.  
Eva fixar rätt datum till skylten, som ska vara i hagen, och Kjell-Åke ser till att den kommer 
upp. 
Annonsering: Eva frågar om Bröderna Persson vill sponsra annons i Kristianstadsbladet, har 
gjort så tidigare. Byföreningen bekostar i Lokaltidningen och Skånskan. Kommer även ut på 
Facebook. 
Nästa möte går vi igenom checklistan över vem som gör vad ang. julmarknaden. 
Jullunch på Svensköpsgården: Fler sittningar som kommer gå omlott, och det hade varit 
trevligt om så många som möjligt i Byföreningen anmäler sig till sista sittningen kl. 16.30. 
Tidigare har det funnit en stubbe, med stolpe och pilar för att lätt hitta på julmarknaden. 
Finns den fortfarande kvar eller vi ska göra en ny? 
Eva kommer att göra ett flygblad om julmarknaden, debiteras på Byföreningen, och 
Byanyttschaufförerna hjälps åt att dela ut den. Eva gör även anslag som vi hjälps åt att sätta 
upp på olika ställe.  
När var första julmarknaden? Kanske 1994? 25 årsjubileum 2019? 
Hur gammal är Byanytt och när startade Byföreningen? Någon som har koll? 
 
67. Nästa möte är tisdagen den 7 nov. kl. 19.00 på Svensköpsgården. 
 
68. Övrigt 
* Byföreningen är nu medlem i ”Hela Sverige ska leva” och vi har sökt stimulanspengar för 
att gör en film om vår bygd. 
Hörby kommun håller på att göra en film om Hörby, som består av 6 små komiska 
filmsnuttar.  
* Några i Hulta har kommit utanför IP Onlys fiberkarta, undersöker vad vi kan göra för att 
stötta dom och se till att de också kommer med på kartan. 
* Ingela har ansökt om pengar från Sparbanksstiftelsen för Byföreningens evenemang till 
våren och sommaren. 
* Skolfrågan på landsbygden är igång igen, diskussioner hur det går i Östraby och De la 
Gardieskolan i Västerstad. I Långaröd har det byggts nytt skolkök för 4 miljoner. 
* Den lokalekonomiska analysen är snart klar och kommer att presenteras. 



* Turistinformationen-Turistcafé: Hur går vi vidare? Ska vi ha öppet alla dagar i veckan? Kan 
ungdomarna göra andra uppgifter? Hjälpa andra i byn? Internetförsäljning? Kanske en träff 
med ungdomarna, så att de själva kan komma med förslag?  
 
69. Roland tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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