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Protokoll från möte med 

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening torsdagen den 27 maj 2021 
på Emaus, Östraby 
 
 

Närvarande: Ingrid Persson (ordförande), Kenneth Dagérus, Lena Bergström, Rolf Crona, 
Agne Håkansson, Greta Füstös, Yvonne Dagérus och Christer Nilsson. 

 

 
§ 1 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 

Utdelat förslag till dagordning fastställdes. 
 

§ 3 
Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Greta Füstös. 
 

§ 4 
Protokollet från föregående styrelsemöte den 11 mars 2021 gicks igenom och lades till 

handlingarna. 
 

§ 5 

Rapporter 
- Ekonomi 

Kassör Lena Bergström informerade om att föreningens ekonomi är stabil. För dagen fanns 
omkring 86 000 kr på bankkontot. Programbladet har gett ett gott överskott. Annonserna 
inbringade 16 200 kr och tryckkostnaden uppgick till 7 367 kr. 

Till dags dato hade 91 medlemskort sålts. Av dessa var 48 stycken betalda via bankgiro. 
- Hjärtstartaren 

Föreningen har inköpt ett utomhusskåp för 5 618 kr till hjärtstartaren. Detta har monterats vid 
Bygdegårdens entré och väntar för närvarande på elektrisk inkoppling, som kommunen skall 
ombesörja.  

- Hemsidan 
Beslöts att fortsätta att utnyttja hemsida, som tillhandahålls av one.com, trots att kostnaden 

har ökat allt eftersom. Christer Nilsson skall dock undersöka om vi kan utnyttja en billigare 
version. 
- Ingrid Persson har fått en offert från Lassessons i Sjöbo på ny stjärnbelysning. Beslöts anta 

densamma innebärande 20 slingor á 320 kr, totalt 6 400 kr. 
- Torgdagen 

Torgdagen med försäljning av bl.a. plantor, handsytt, honung mm genomfördes den 24 april. 
Arrangemanget blev uppskattat av såväl försäljare som kunder. Önskemål framkom om att 
upprepa dagen någon gång i maj men det beslöts att det får anstå till nästa år – eventuellt kan 

en dag till hösten bli aktuell. 
- Historisk vandring I  

Årets första historiska vandring genomfördes i Östraby by under ledning av Ingrid Persson 
och Christer Nilsson den 6 maj. 14 personer deltog på den 1 ½ timme långa promenaden som 
avslutades med att 8 personer fikade på Mys Inn. 
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- Digitala tipsrundor 
En gps-quizrunda på ca 3,5 km låg ute dagarna efter Kristi Himmelsfärdshelgen. 6 lag 
lämnade in sina tipsresultat. Nästa runda kommer att ligga ute 4-6 juni. 

 
 

§ 6 
-Annonsering av nationaldags- och midsommarfirande 
Beslöts att arrangemangen skall genomföras under hänsynstagande till de Corona-

restriktioner som kommer att gälla. De utannonseras som tidigare år på hemsida, Facebook 
och affischer. 

 
§ 7 

Arrangemang 

- Nationaldagen 
Gästis kommer inte att arrangera frukostbuffé. Därför beslutades det att vi liksom i fjor på 

traditionellt vis hissar svenska flaggan kl 09.00 till trumpetfanfar och efterföljande 
nationalsång på Gästis gård. Därefter ges det möjlighet till fika på Mys Inn. Beställning av 
fika görs till Lena Bergström alternativt Ingrid Persson. 

- Midsommarfirande 
Arrangemanget genomförs utomhus. Gästis har gett oss tillstånd att liksom tidigare år vara på 

deras gräsmatta med dans kring majstång. Eva Blad kommer att medverka med 
dragspelsmusik. Att slå sig ner med medhavd picknick-korg möter inget hinder. Lena 
Bergström ansvarar för glass och saft till barnen. Eventuellt kan Gästis medverka med 

fikaservering. Yvonne Dagérus och Greta Füstös svarar för två stycken ringlotterier.  
Majstången kläds och reses som tidigare år. Vi klipper grönt till den med samling vid 
”Mossavägen” kl 18.00 den 24 juni. 

- Grillkvällar 
Yvonne Dagérus åtog sig att sammanställa lotterier till de återstående tre grillkvällarna i 

Holmgrens fälad.  
 

§ 8 

Inkomna skrivelser/synpunkter 
- Ekubi AB har inkommit med erbjudande om hjälp att söka bidrag hos Arvsfonden och andra 

bidragsorganisationer. Beslöts att lägga erbjudandet till handlingarna. 
- Svar har inkommit från kommunen med tack för inkomna synpunkter på remissen gällande 
Miljöplanen. Man lovade att beakta synpunkterna. 

 
§ 9 

Övriga frågor 
- Blomfaten 
Ingrid Persson har gjort upp och distribuerat en vattningslista, som verkar fungera. 

Ingrid Persson och Yvonne Dagérus har vårplanterat blomfaten. Det är emellertid oklart om 
kommunen kommer att bekosta sommarplanteringen av blomfaten vid riksväg 13. Ingrid 

Persson kollar upp detta. Om inte kommunen (via Ekeboda Handelsträdgård) gör det så 
ombesörjer Bygdeföreningen planteringen. 
- Flaggor 

De svenska flaggorna vid riksväg 13 har lagats men kommer förmodligen snart att vara helt 
utslitna. Även de skånska fasadflaggorna längs bygatan börjar sjangsera. Beslöts att ge Ingrid 

Persson i uppdrag att inköpa nya flaggor då behov föreligger.  
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- Information från kommunpolisen 
Kommunpolisen hade hört av sig till ordförande Ingrid Persson. Han ville informera om att 
man hade fokus på bränderna på Möllagården. I dagsläget kunde ingen bindas till det som 

skett och man var tacksam för alla upplysningar man kunde få in. Han varnade dock för 
risken att peka ut oskyldiga personer och ryktesspridning och påpekade att det var polisens 

uppgift att utreda problematiken. 
 

§ 10 

Nästa styrelsemöte 
Kommande styrelsemöte äger rum torsdagen den 10 augusti 2021 kl. 19.00 i förenings-

lokalen. Lena Bergström ansvarar då för fikat. 
 

§ 11 

Då inga fler frågor fanns att behandla, tackade ordföranden för visat intresse och förklarade 
sammanträdet avslutat.  

 
Vid protokollet 
 

 
 

Christer Nilsson  
Sekreterare    
 

 
 
Justeras 

 
 

 
Ingrid Persson    Greta Füstös 


