Verksamhetsberättelse för Klågerups Byalag
2015-11-01 – 2016-10-31

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av följande personer:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Vice kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Stefan Knutsson
Robin Andersson
Eva Ringström
Elna Schultz
Jessica Hånell
Lisa Key
Åsa Grimberg
Leif Faddersson
Ann-Sofie Thern
Elin Westerberg
Ulla-Britt Carlberg-Ericsson (Suppelant)

Bo Westerberg och Magnus Lundin har varit revisorer, och Bodil Danielsson revisorsuppleant.
Valberedningen har bestått av Carina Lindhe (sammankallande), Anders Törn och Karin Stern.
Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten.
Medlemsantalet har uppgått till 259 hushåll.

Föreningens verksamhet har under året bestått av följande aktiviteter:
Glöggmys den 12 december
Ett förslag från en av våra medlemmar Lars och Lis i Vinninge som i samband med sin granförsäljning
ville prova något tillsammans med Byalaget. Det blev "glöggmys", ett tillfälle för klågerupsbrna att
handla sin julgran, dricka glögg och äta pepparkaka. Barnen glömmer vi naturligtvis inte, de kunde
göra ett eget pepparkakshjärta och lämna sin önskelista till tomten.

Julfest den 6 januari
Håkan och Micke höll traditionsenligt i musik och sång. Byalaget ordnade med dans, lekar och lotteri.
Trollkarlen Jumping Joe uppträdde för tredje året i rad. Han trollade och skojade med både barn och
vuxna. Tomtemor och tomtefar kom med gottepåse till alla barnen. Totalt var det 48 barn och 50
vuxna som anmält sig till julfesten.
Stort tack till Ing-Britt (tomte-mor) och Leif (tomte-far).
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Valborg den 30 april
En stor, fin brasa blev det. Av någon anledning blev det först ingen riktig fart på elden, men när
styrelsens egen brandman gick fram så räckte det med att hota den.
Hyby scoutkår samlades utanför klubbhuset på Hybyvägen och tågade vackert upp på kullen mot
rishögen. Eva Svanström som är scoutledare var också årets talare. Efteråt väntade korv med bröd och
dricka till alla scouter som var med.
Stort tack till Hyby Scoutkår som gör detta så bra och vackert varje år. Tack också till Patrik
Andersson som ställer upp och packar rishögen dagen innan och gräver ned askan dagen efter.

Klågerupsdagen den 6 juni, Sveriges Nationaldag
Klågerupsdagen är ett samarbete mellan föreningarna i Klågerup där vi även i framtiden hoppas kunna
utbyta erfarenheter och plocka ut "det bästa av det bästa" för denna underbara dag.
Styrelsen och några frivilliga krafter samlades kl 7.00 och hjälptes åt att bygga upp området för att
förbereda café, grill, marknad etc.
Invigning av Klågerupsdagen med flagghissning och nationalsången som sjöngs av Ebba Holk. Strax
efter höll Svedala lättmotion i uppvärmningen inför knatteloppet som var rekordpopulärt. 54 barn i
olika åldrar sprang de olika loppen. Alla barn som startade fick medalj, dricka och kexchoklad.
På scenen spelade Jonas Wernefort & Lilla Livekapellet som blev avlösta av diskjockeyn som JanOlof ordnat.
Ungdomsbrandkåren lärde ut hur man släcker eld med handbrandsläckare och även hur man handskas
med en brandfilt och släcker brand i kläder. Svedala Räddningstjänst var också på plats och visade upp
sig. De som ville fick gärna kika in i bilen och även provsitta där brandmännen åker.
Direkt efter LIONS gräsklippar-race var besökarna hungriga och köerna växte till marknadens
matställen.
Sent på eftermiddagen kunde vi, tillsammans med de andra föreningarna i Klågerup, sammanfatta en
mycket lyckad Klågerupsdag.

Midsommar den 24 juni
En strålande dag, dans kring midsommarstången, lotteri och fika till alla barn kan det sammanfattas.
Det var flera hundra klågerupsbor som anslöt sig till årets midsommarfirande. Det dansades flitigt
kring stången efter att vi rest den. Byalaget bjöd barnen på saft och vetebullar med olika smaker.
Stort tack till Lena och Lennart som höll i dansen, och även Sven som är snäll och ordnar vagn som vi
använder som scen.

Byavandring
Under två soliga lördagar 3 och 10 september 2016 deltog många Klågerupsbor (och även sedan länge
utflyttade Klågerupsbor som ville återse sin hembygd!) i byavandringarna ledda av Kerstin
Evander. Kerstin är född och uppvuxen i Klågerup och berättade en massa spännande om byn och hur
det var här förr i tiden. Kerstin har arbetat inom kommunen i drygt 40 år och har ett stort intresse för
kultur och hembygd. Ett kaffestopp med kaka hölls längs vägen under vandringen. Den 3e sept rådde
elavbrott i byn men byavandrarna bjöds ändå på stormkökskokt kaffe.

Uthyrning av bord stolar och bänkar
Bord, stolar och bänkar har varit mycket flitigt efterfrågade. Investeringen av nya bord och bänkar vi
gjorde förra året verkar vara uppskattad.
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Övrigt
Byalagets hemsida "www.klagerupsbyalag.com" uppdateras kontinuerligt med information om
aktiviteter samt foto från de flesta aktiviteterna. En medlemssida med lista över de företag som ger
våra medlemmar rabatter och även på bord och stolar som finns till uthyrning. En egen sida finns för
samlad information om Klågerup tänkt att bland annat vara till nytta för nyinflyttade.
Byalagets Facebooksida har 221 medlemmar. Där lägger vi ut och informerar om våra evenemang.
Till sist vill vi framföra ett stort tack till alla de som ställt upp och hjälpt till vid våra aktiviteter och ett
särskilt tack till våra sponsorer.

Klågerup, november 2015
Styrelsen
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