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Verksamheten
Årsmöte hölls den 1/3-2017
Byalaget har medverkat och genomfört följande under verksamhetsåret:
-

Hållit 9 st. styrelsemöten inklusive det konsXtuerande styrelsemötet.

-

Varit representerade på Byarådsmöten.

-

Uppdaterat beﬁntligt medlemsregister, i nuläget ﬁnns det 62 st. medlemmar.

-

Den 30:e april arrangerades Valborgsﬁrande i samråd med familj Agnar Andesson med sedvanlig
majbrasa, korvgrillning och lo]eriförsäljning.

-

Den 6: juni anordnades en rundvandring i området där Lena Alebo berä]ade om fornlämningar i
vårt närområde. E] uppska]at evenemang med e] 40-tal intresserade. E_er vandringen ﬁka och
besök hos Eiras Gröna.

-

Den 2:a juli invigdes boulebanan i samband med 60-årsﬁrandet av Ingelstorps IF.
Byalaget serverade kaﬀe, hade lo]eriförsäljning och inbjuden musikant stod för underhållning.

E] separat informaXonsblad har skickats ut Xll samtliga hushåll ang. ovanstående akXviteter.
-

September 2017,styrelsen har skickat in remissvar Xll kommunen ang. 40 km genom byn och har
ställt sig posiXvt Xll förslaget.

-

Den 14:e oktober anordnades kyrkovandring i samråd med kyrkan och Kjell Jönsson.

-

Oktober 2017, skrivelse inskickad Xll Traﬁkverket ang. farthinder genom byn.

-

Österlen Lyser, soppa och bröd serverades vid Församlingshemmet.

-

November 2017, e] nyinsX_at sXpendium på 5000 kr har presenterats på byalagets hemsida.
Riktar sig Xll ungdomar i årskurs 6-9 som är skrivna och boende inom Löderups skolområde. Sista
ansökningsdag är 28/2-2018. Annons i YA den 1/2-2018.

-

November 2017, styrelsen har skickat in ansökan Xll kommunen och Fokus i byarna. Äskar anslag
Xll trädplantering vid ån.

-

Kommande evenemang, 2018: styrelsen undersöker om föredraget om solceller kan hållas vid
y]erligare e] Xllfälle. Likaså e] ny] genomförande av kyrkovandringen. Kommunpolis Patric
Nihlén besöker Ingelstorp den 20/2-2018 med anledning av skadegörelse i byn.

