
Verksamhetsberättelse för Klågerups Byalag 

2016-11-01 – 2017-10-30 

Byalagets styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Ordförande  Elna Schultz 

Vice ordförande Robin Andersson 

Kassör  Eva Ringström 

Vice kassör  Ann-Sofi Thern 

Sekreterare  Jessica Hånell 

Vice sekreterare Lisa Key 

Ledamot  Leif Faddersson 

Ledamot  Stefan Knutsson 

Ledamot  Ulrika Janér 

Ledamot  Åsa Grimberg 

Ledamot  UllaBritt Carlberg Ericsson, suppleant 

 

Revisorer har varit Magnus Lundin och Tommy Andersson, revisorssuppleant Bodil 

Danielsson 

Valberedningen har bestått av: 

Carina Lindhe, sammankallande 

Anders Thörn 

Carin Stern 

Ingela Persson 

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under verksamhetsåret. 

Byalaget har haft 257 medlemmar, 2 färre än föregående verksamhetsår. 

 

Följande aktiviteter har genomförts av Byalaget under verksamhetsåret: 

Årsmöte den 29:e november 

Till årsmötet hade byalaget inbjudit polis, kommun och försäkringsbolag för att informera 

om brottsförebyggande åtgärder. 38 personer deltog.  

Julfest den 6:e januari 

På årets julfest underhöll trollen ”Drill och Drull” bestående av duon Johan Östberg och 

Helena Rask med sin uppskattade show för barn innehållande både musik och roliga upptåg. 

De ledde dessutom dansen kring granen där ovanligt många barn deltog. Därefter kom 

tomtemor- och -far och delade ut godispåsar till barnen. 55 barn och 51 vuxna deltog. 

Medlemsvärvning den 22:e april 

I samband med Mat-öppets 25-årsjubileum bistod Byalaget med kaffekokning och utdelning 

av kaffe och kaka. Samtidigt försökte vi värva nya medlemmar. 

Valborg den 30:e april 

Risinlämning till bålet startades två veckor innan den 30/4, eftersom påsken inföll då. 

Resultatet blev ett riktigt stort bål. Scouterna gick traditionsenligt fackeltåg upp till 



bålplatsen för att sedan tända bålet. Aida Karlsson, vice ordförande i KSIF, var årets talare. 

Som vanligt var det stor uppslutning av bybor. Byalaget sålde grillad korv och lotter. 

Klågerupsdagen den 6:e juni, Sveriges nationaldag 

Klågerupsdagen ordnades på Banvägen tillsammans med Scouterna, Lions, BK Banér och 

Nattvandrarna. Dagen inleddes med flagghissning av scouterna och nationalsång av Malin 

Holk. Knatteloppet drog många deltagare, 99 st. Det inleddes med uppvärmning av 

medlemmar i KSIF, som också agerade harar i loppet. Lions och KSIF deltog som funktionärer 

längs med bansträckningen. Efter loppet fick alla deltagande barn medalj och bjöds på 

banan, kexchoklad och dricka när de lämnat in sina nummerlappar. Pokal till bästa flicka och 

bästa pojke i varje åldersklass delades ut. Ungdomsbrandkåren visade upp hur man släcker 

bränder. Brandkåren och polisen var på plats och pratade med besökare samt visade sina 

bilar. Många marknadsstånd var utlånade till Lions, hantverkare, KSIF, biblioteket (?) och 

försäljare. Byalaget bjöd barnen på ansiktsmålning och hos Lions kunde de fiska fiskedamm. 

Bara Bouleförening var på plats och höll i boulespelandet. Svedala kommun kom och bjöd 

Klågerupsborna på Svedalabakelsen, för att fira att kommunen fyller 40 år i år. Musikduon 

Prime Time höll i den mycket uppskattade musikunderhållningen. Byalaget sålde 

hamburgare och dricka. 

Midsommar 

Firandet inleddes som traditionsenligt med att klä stången på torsdagskvällen den 22/6. Alla 

som ville var välkomna att hjälpa till. Dansen kring majstången leddes som tidigare år av 

Lena Jönsson med spelman. Spelmannens dotter, Emilia, var med och spelade och sjöng för 

fösta gången i år. Det var tungt och blött att dansa kring stången i år, eftersom det var stopp 

i dräneringen av ängen. Trots det var det många som slöt upp och dansade. Efter dansen 

bjöds barnen precis som tidigare år på bulle och dricka. Matöppet bjöd på drickan. Lotterna 

hade en strykande åtgång. 

Byavandring den 23:e och 30:e september 

Det var många som slöt upp vid byavandringarna, 21 respektive 12 personer. Kerstin 

Evander, som är uppvuxen i Klågerup, höll i vandringarna och berättade framförallt om den 

gamla delen av byn. Byalaget bjöd på kaffe och en kaka vid ett stopp på vägen. 

Övrigt 

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

kontinuerligt uppdateras med Byalagets aktiveter. Det finns också en lista på de företag som 

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

händelser. Uthyrningen av bord och stolar är populär under sommarhalvåret.  

 

Vi vill rikta ett stort tack de personer som ställt upp och hjälpt styrelsen med vårt arbete och 

till våra sponsorer.  

 

Klågerup i november 2017 

Styrelsen 


