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Verksamheten
Vi har under året haft 12 styrelsemöten, medräknat det konstituerande styrelsemötet
vid årsmötet 2015. Styrelsen har haft de flesta av sina sammanträden i ”idrottsvillan” eftersom vi
ville stärka samarbetet med idrottsföreningen. Vi har varit representerade på 5 Byalagsrådsmöten,
varav två med kommunens företrädare och på ett möte med Byarådets trafikgrupp, som också har
kontakt via mail. Ett byalagsrådsmöte hölls i Ingelstorp. Dessutom har ordföranden varit på
informationsmöte med Leader och vice ordf på Leaders förra årsmöte.
Alla protokoll läggs numera ut på vår hemsida www.ingelstorp.info så att alla kan läsa dem.
Byalaget är medlem i Leader och HSSL - Skåne (Hela Sverige ska leva - Skåne)
Byalaget har samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan Sydost Österlen.
Vårkonsert genomfördes i i kyrkan av Simrishamns orkesterförening, ett samarbete
med Löderups församling. Vårkonsert genomfördes i i kyrkan av Simrishamns orkesterförening, ett
samarbete med Löderups församling. Majbål och soppa på banken vid Österlen lyser genomfördes
traditionsenligt med många besökare. På sommaren hade vi ett trevlig föreläsning av Simon
Lundin som visade bilder och berättade om Tuvebäcken som rinner genom byn.
Vi har satt upp en ny anslagstavla vid busshållplatsen. Församlingen får också använda
anslagstavlan som tack för att vi får ha den på deras mark. Anslagstavlan har lås så att vi slipper
obehörig reklam. Containern vid ån används inte längre till avlopp, kommunen har efter några
telefonsamtal från oss beslutat tömma slamsugningsbilarna vid reningsverket.
Våra mål har varit att försöka göra något åt trafiken genom byn och vi har därför engagerat oss i
byarådets trafikgrupp. Det resulterade i en skrivelse till kommunen från Byarådet som har gett
resultatet att vi fått löfte om 40-skyltar i de byar som har 50-skyltar idag, alltså även i Ingelstorp.
Skyltarna skulle bytas nu i vår, men vi har inte sett resultatet ännu och byarådets trafikgrupp
lämnar in ännu en skrivelse där vi också önskar oss någon form av farthinder.Vi har lånat och
använt en fartkamera under sommaren 2015.
Råkorna är ett problem när de är för många, varje markägare som vill bli av med dem får själva
ringa Österlens miljöförbund och försöka få kommunens jägare att skjuta av en del av beståndet.
Tyvärr kan vi inte göra något åt det från byalagets sida.
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Vi har under verksamhetsåret sökt och fått beviljat 75.000 kr från kommunen som vi får i form av
en grillplats med sittplatser och en boulebana. Kommunen utför detta på idrottsplatsen och i
samarbete med idrottsföreningen. Det hela har blivit fördröjt när det visade sig att idrottsföreningen
inte ägde marken och att skriftligt arrendeavtal inte fanns, men det har nu löst sig och vi tror att
allt blir klart till sommaren. Vi ser fram emot många trevliga grillkvällar!
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