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Verksamheten
Årsmötet med extra årsmöte hölls så sent som i maj månad.
Vi har under verksamhetsåret haft 8 styrelsemöten i församlingshemmet, medräknat det
konstituerande styrelsemötet.
Vi i har varit representerade på 4 Byarådsmöten. Byavandring med kommunens ordförande och
ytterligare 6 representanter för Ystad kommun genomfördes den 19 september. Saga BitkoverNorman och Göran Bülow gick med genom byn, och talade om trafiken, vidare längs Tuvebäcken
till idrottsplatsen, där vi framförde vårt tack för grillplatsen som stod färdig i början på juni. Alla
protokoll ligger på vår hemsida www.ingelstorp/info.
Vi har nu ett medlemsregister med 22 medlemmar; men har inte skickat ut några nyhetsbrev ännu.
Vi har nu ett Bankgiro 116-0480
Under året har det tryckts upp 50 nya Ingelstorpsböcker, de kostar 150 kr st.
Valborg firades som vanligt med majbål och korvgrillning vid Tuvebäcksvägen.
Grodsafari med Simon Lundin på Ingelstorps mosse den 4 juni med 30 personer.
Vi besökte Eiras plantskola den 12 juni, c:a 15 personer närvarande.
Information om från Sparbanken -syd och Per-Uno Alm om låntill solceller på privatbostäder ägde
rum i Församlingshemmet den 29 juni.
Höstkonsert kyrkan med Elin och Henrik Lundström 17 sept, c.a 20 personer närvarande
Byalaget dekorerade kyrkan till Tacksägelsedagen den 9 oktober.
Österlen lyser: Lena Alebo pratade i Församlingshemmet om våra fornlämningar, soppa vid
banken efteråt c:a 30 pers deltog.
Byalaget har under året skickat in en intresseanmälan till Leader för att få pengar till ett
vandringsled längs Tuvebäcken, men efter ett möte med markägare längs bäcken så har vi inte
gått vidare med projektet. Vi har meddelat Leaderkontoret detta och frågat om möjligheter att söka
andra pengar för bekämpning av Jättelokorna.
Vi har under verksamhetsåret inte sökt och några Fokus-i byarna-pengar från kommunen.
Vi har idéer om en trädplantering och kommer att söka pengar så fort möjlighet ges.
Ingelstorps byalag har fortsatt prioritering på trafikfrågor, och hoppas på resultat 2017.

