
Klågerups Byalag 
Verksamhetsberättelse 2019-11-01 – 2020-10-31 

Byalagets styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Ordförande Sebastian Ganslandt 
Vice ordförande Elna Schultz 
Kassör Eva Ringström 
Vice kassör Ann-Sofi Thern 
Sekreterare Henrik Smedenfors 
Vice sekreterare Tina Wade 
Ledamot Anders Jönsson 
Ledamot Åsa Grimberg 
Ledamot Leif Faddersson 
Ledamot Stefan Knutsson 
Ledamot Ulrika Janér 
Ledamot Daisy Bornesund 
 
Revisorer har varit Bodil Danielsson och Anders Törn. Revisorssuppleant har varit Mats 

Lindhe. 

Valberedningen har bestått av: 

Carin Stern Swaning 

Carina Lindhe 

Ingela Persson 

Styrelsen har haft tio protokollförda möten under året. Byalaget har haft 305 medlemmar 

under året vilket klår det gamla rekordet från 2014.  

2020 har varit ett märkligt år. Året har varit präglat av den rådande pandemin och alla 

restriktioner som har följt med den. Många av våra tidigare stående aktiviteter har fått 

revideras och vi har försökt hitta på nya alternativ för att främja trivsel i byn och våra 

medlemmars gemensamma intressen.  

Följande aktiviteter har genomförts under verksamhetsåret: 

Årsmöte den 26 november 

Styrelse, revisorer, valberedning samt ett tiotal medlemmar deltog. 

Julfest den 6 januari 

Dryga 100 besökare deltog och det blev återigen en lyckad och mycket uppskattad 

tillställning. Årets underhållare var SjörövarMange och Katta Pirat som en höll en härlig 

musikföreställning för de besökande barnfamiljerna. Dansen kring granen leddes av 

Byalagsorkestern bestående av både nya och gamla styrelsemedlemmar, och troligen var 

det även i år rekord i antal barn som deltog i dansen. Jultomten delade ut godispåsar till 

barnen. 



Valborg 30 april  

Istället för den sedvanliga samlingen i hagen med majbrasa, körsång och korvgrillning 

ordnades tillsammans med Hyby Scoutkår en stämningsfull fackelvandring genom byn. 

Många personer kom ut på gatan för att beskåda tåget, och det blev en stämningsfull 

tillställning utan större folksamlingar.  

Midsommarafton 19 juni 

Då det fortfarande avråddes från att skapa större folksamlingar var ett traditionellt 

midsommarfirande på midsommarängen uteslutet. Istället ställde Åsa tillsammans med två 

musikanter till med en mindre midsommarkonsert utomhus för de boende på Solgården, 

som sedan några månader tillbaka hade varit isolerade från besök från sina nära och kära.  

Byavandringar 12 och 19 september samt 3 oktober 

Byavandringen ansågs kunna anordnas i mindre grupper utan större risk för smittspridning, 

och intresset var väldigt stort i år. Tre fullsatta vandringar med grupper om runt 15 personer 

var genomfördes.  

Kerstin Evander höll i vandringar och berättade främst om de gamla delarna av byn. Även i 

år var de mycket uppskattade. Byalaget bjöd på fika vid ett litet stopp på vägen. 

Klågerup Lyser 31 oktober 

Ytterligare en utomhusaktivitet utan stora folksamlingar genomfördes i höstmörkret. Vid 

gamla brandstationen hölls det pumpatävling med drygt 40 fantastiska bidrag. Folk kom 

förbi för att beskåda och rösta på verken. Utklädda barn bjöds på godis som alternativ till 

det avrådda dörrknackandet.  

Byn uppmanades även att hjälpa till att lysa upp samt bjöds på tipsrunda genom både de 

äldre och nyare delarna av Klågerup. 

Övrigt 

Då flera aktiviteter ställts in eller drastiskt skalats ner, har vi år valt att använda en del av vår 

budget för att hjälpa till att bygga upp den nedbrunna kiosken vid KGIF samt rusta upp 

scoutkårens redskapsskjul, i enlighet med vårt uppdrag att främja bybornas gemensamma 

fritidsaktiviteter. 

Byalaget har en hemsida där det finns information om Klågerup i allmänhet och som också 

kontinuerligt uppdateras med Byalagets aktiviteter. Det finns också en lista med de företag 

som lämnar rabatt vid uppvisande av medlemskort. På facebooksidan informeras om 

kommande händelser. Uthyrningen av bord och stolar är vanligtvis populär under 

sommarhalvåret.  

Vi vill rikta ett stort tack till de personer som ställt upp och hjälpt styrelsen. 

 
Klågerup, november 2020 
Styrelsen  


