
 
 

 

 
Vad är och gör Brösarps Byagille? 
 
 
Brösarps Byagille vill  
• främja gemenskap mellan invånarna i 

Brösarpsbygden, 
• tillvarata ortens intressen och främja 

dess utveckling  
• samverka med andra föreningar och 

organisationer som har samma mål. 
 
Vad är Brösarpsbygden? 
Här ingår både centralbyn Brösarp och 
omgivande byar, fritidsbyar och gårdar. 
Från Drakamöllan i norr till Fågeltofta i 
söder, Christinehofs Ekopark/ Sillaröd i 
väster, Ravlunda och Haväng i öster.  
 
Större projekt  
• Byaplanen 2011/2012  
• Projektägare för ”Brösarp - med na-

turen som lockbete” 2012/2013 
• Upprustning av Backaleden (gula  

leden) 2013/2014 

• Nyutgivning av boken ”En bok om 
Brösarp” 2013 

 
Arrangemang  
❑ Nationaldagen 
❑ Allsångskväll(ar) 
❑ Barnens dag 
❑ Brösarpsdagen 
❑ Österlen lyser 
❑ Föreläsningar 
 
Frågor 2014 
❑ Driva på för cykelväg längs väg 9 

Brösarp-Kivik 
❑ Ingå i referensgrupp för upprustning 

av torget  
❑ Revidera Byaplanen 
❑ Ansöka om medel för och sköta ”för-

sköning av byn” 
❑ Utveckla ny julmarknad i samarbete 

med föreningar och företag 
❑ Barnarrangemang under sommaren

 
 
 
 
 
 

Vill du veta mer? 
Besök sajten www.brosarp.se   

Eller skriv till byagillet@brosarp.se   

VÄND! 

http://www.brosarp.se/
mailto:byagillet@brosarp.se


Vad tycker DU att Brösarps Byagille ska göra? 

Vad kan du hjälpa till med? 
 
På andra sidan av det här bladet ser du vad Byagillet är och gör.  Nu är frågan vad DU 
tycker Byagillet ska syssla med – och vad du kan hjälpa till med. 
Lämna dina förslag i brevlådan nära kassan på ICA Götes Allköp i Brösarp. Eller mejla 
förslag och synpunkter till , senast den 1 mars. byagillet@brosarp.se
 
 
1.  Vad tycker DU är särskilt viktiga arrangemang som Byagillet bör genomföra?   
Om du vill kan du sätta poäng i rutorna för arrangemangen som listas på andra sidan, 
från 5 (viktigast) till 1 (minst viktig). 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Vad tycker DU är särskilt viktiga frågor som Byagillet bör driva?   
Om du vill kan du sätta poäng på frågorna som listas på andra sidan, från 5 (viktigast) 
till 1 (minst viktig). 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Vad vill du hjälpa till med av Byagillets arrangemang och frågor?  
 
 
 
 
 
 
 
4.  Kan du tänka dig att ingå i styrelsen i framtiden? God introduktion utlovas. 
 
 
 
 
 

Vill du veta mer? 
Besök sajten www.brosarp.se   

Eller skriv till byagillet@brosarp.se   

VÄND! 

mailto:byagillet@brosarp.se
http://www.brosarp.se/
mailto:byagillet@brosarp.se

