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Så här läser du i dokumentet!
Klicka på en rubrik i innehållsförteckningen så kommer du till den sidan.
Blå understruken text är en länk. För att komma tillbaka till dokumentet från en
internetsida använder du bakåtknappen i den läsare du använder. Lycka till!
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Välkommen till Snårestad
Välkommen till ett rikt liv i aktiva Snårestad!
Med den här skriften vill vi ge dig den bästa starten för ditt boende i
Snårestad och peka på alla möjligheter som byn, dess invånare och
omgivning bjuder på. Plus att du får en massa praktisk information.
Byalaget äger den gamla skolan och använder denna som ett byahus, där
det arrangeras många aktiviteter. Ett axplock: valborgsfirande, loppis,
musikkvällar, ungdomsverksamhet, pubkvällar, tipsrundor, boule,
fritidsgård, midsommarfirande, oktoberfest och, när väderleken tillåter,
gör vi en isbana på skolgården. Du är hjärtligt välkommen som medlem i
byalaget och alla våra aktiviteter! Första året är du medlem utan att
behöva betala en avgift. På vår webbsida, www.snarestad.se, ser du vad
som händer.
Lite mer fakta; Socknen Snårestad, 10 km väster om Ystad, har cirka 300
invånare, varav cirka 115 bor i själva bykärnan. I väster gränsar byn mot
Sjörup-Vallösa, i norr mot Marsvinsholm och öster mot Balkåkra och
Svarte. I söder ligger havet med en blandad, öppen kust med steniga
kasar och små sandstränder samt betesängar. Se på kartorna. Där kan du
se hur byn utvecklats över tiden från 1745 till idag.
Byn kring kyrkan, som återuppbyggdes 1924, är en väl samlad
bebyggelse som omfattas av kommunens bevarandeplan (utdrag). Viss
nybyggnad har förekommit under senare år.
Vi har en mycket vacker kyrka. Utmärkt för bröllop och barndop, med
anslutande samkväm i byahuset eller i ett partytält i kyrkdungen. Under
året ordnas det ett flertal konserter i kyrkan av Ljunits församling som
har flera körer.
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En extra trygghet är att vi har en brandkår i byn, i form av ett frivilligt
räddningsvärn.
Det finns en ”Framtidsplan för Snårestad socken”, utarbetad 1997. Den
håller på att omarbetas av Snårestad byalag under ledning av BengtGöran Nilsson.
Återigen, varmt välkommen till Snårestad!

Flygbild av Snårestads bykärna tagen av Jakob Bondesson maj 2012

Gå tillbaka till innehållsförteckningen
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Snårestad byalag
Snårestad byalag är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation
som har till uppgift:
 Att väcka och vidmakthålla intresse för hembygden, Snårestad
socken, dess sociala liv och gestaltning.
 Att verka för samhörighet mellan människor i hembygden.
 Att vårda bygden ur historisk och kulturell synpunkt, dess natur,
miljö och minnesmärken
 Att främja hembygdsforskning, anordna kulturella aktiviteter,
utflykter, friskvårdsaktiviteter och hembygdsfester samt tillvarata
sina medlemmars intressen för bygdens framtida utveckling.
 Att ge barn och ungdomar fast förankring i sin hembygd.
 Att vårda och förvalta byalagets fastighet och annan egendom.
Styrelsen och sammankallande för aktivitetslagen välj vid det årliga
byatinget den 30 april.
Snårestad byalag har en hemsida www.snarestad.se
Styrelsen och aktivitetslagen
Styrelsen består av 6 ledamöten och en ordförande. Ledamötena väljs på
två år och ordföranden varje år.
Byabladet kommer ut två gånger per år. Den finns i två versioner på
webben. En för att läsa på webben och en om du vill skriva ut en
papperskopia i färg. En svart/vit papperskopia delas ut till alla hushåll i
Snårestads socken. Vill du ha den via e-mail så ge din e-mail adress till
alderman@snarestad.se. Då får du också e-mail på allt som händer i
byn!
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Aktivitetslagen har många aktiviter.
Återkommande händelser som ordnas av byalaget
Januari, februari: ev. isbana
Påsk: Äggarullning
Valborg: Byating med pub
Juni: Loppis, midsommarfest i kyrkdungen
Juli eller augusti: Jazz i kyrkdungen och vartannat år ”Snårestad Kan”
där Snårestadsbor och företag i byn visar vad de kan.
Oktober: Oktoberfest pub
November: Eventuell isbana, fritids luciaträning
December: Lucia, isbana, dans kring granen
Aktuell kalender
Föreningsliv
 Snårestad Motionslag
 Charlo: Herr och damfotboll i alla åldrar
 Marsvinsholms IF: Brottning
 Ljunits Scoutkår som har sin verksamhet i Snårestad skola
och Charlottenlund (fast vindskydd).
 Abbekås golfklubb
Gå tillbaka till innehållsförteckningen
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Sevärdheter i Snårestad och omgivning
 Snårestad kyrka i kyrkbroschyren står dess i historia samt historien
om gravhögen
 Kojan i Snårestad
 Marsvinsholm
 Marsvinsholms skulpturpark
 Julmarknaden i Marsvinsholm
 Charlottenlund
 Charlottenlunds kärleksstig
 Krageholmssjön med bokskog
 Snogeholms slott, fritidsområde med bad & kanotuthyrning
 Ystads djurpark

Gå tillbaka till innehållsförteckningen
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Mat
Bageri: Surdegsbagaren i Svarte
Livsmedel:
Tores Allköp (ICA) i Skivarp, ICA Kvantum Ystad, COOP Extra Ystad
Delikatesser: Gourméthörnan i Ystad
Fiskrökeri i Mossbystrand:
Honung: Bengt-Göran Nilsson, Snårestad
Varmrök lax
Mossagården:
Din ekologiska gård på nätet: Utlämningsställe i Snårestad
Vitlök: Odlas, förädlas och säljs av Stina och Thomas Arosenius på
Anders Ols väg i Snårestad från den 1 juli.
Tel: 0411-30649; 070 9934311
Kalkonkött från egen uppfödning
Restaurang, Pizzeria och Kaffestuga
Pizzeria och restaurang vid tågstationen i Svarte
Kiosken på sommaren i Mossbystrand,
Mossbystrand kaffestuga nära Mossbystrand
Abbekås hamnkrog i Abbekås hamn
Marsvinsholm Café och Bistro, catering och privat uthyrning av
magasinet. http://nils-bertil.se/

Gå tillbaka till innehållsförteckningen
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Festlokal
Byahuset Snårestad, även uthyrning av bord och stolar:
Promenader och joggingstråk
Snårestad till Högastenstranden
Snårestad längs Högastenstranden tillbaka till Snårestad
Snårestad via Snårestad Lyckeväg till Charlottenlund och sedan tillbaka
till Snårestad
Rundan: Rabyvägen – Tjugosexevägen – Trettiovägen
Marsvinsholmskogen via Trettiovägen och Bånghögsvägen
Kärleksstigen i Charlottenlund
Badplatser
Högastenstranden vid början av Snårestads Lyckeväg
Mossbystrand
Svartebadet

Gå tillbaka till innehållsförteckningen
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Underhållning i och i närheten av Snårestad
Ystads Stående teatersällskap – utomhusteater på Marsvinsholm –
www.yst.nu
Cafe och Bistro vid teaterföreställningar- under resten av året – catering
och privat uthyrning av magasinet. http://nils-bertil.se/
Bio i Ystad: Scala och Cinema-3
Opera i Ystad
Fiske
Snogeholmsjön

Gå tillbaka till innehållsförteckningen
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Näringsliv nära eller med anknytning till Snårestad
Antik och kuriosa: Catrin Carlsson, Färgkonsult, i Charlottenlund,
telefon 041160530, mobil 070 735 88 00
Bilverkstad: Kjell Rickard i Snårestad
Tankställe: El Macko i Skivarp
Däck & Förvaring i Snårestad: Vi är leverantör av fälgar
http://www.svenskafalg.se och däck http://www.dackonline.se och
monterar och balanserar. Vi har även däckhotell och
motorcykelförvaring.
Vår affärsidé är att tillhandahålla billiga däck och montera och balansera
dessa. Kunden väljer sina däck på http://www.dackonline.se och mailar
eller ringer oss. Därefter beställer vi däcken till samma pris. Däcken
kommer att finnas på plats när det är dags att montera. Billigare och
smidigare än så kan det inte bli.
För tillfället är där en ny lokal under renovering som tas i bruk under
hösten. Eftersom vi kör detta parallellt med våra ordinarie jobb så krävs
tidsbokning. Jocke Åkesson 0701-167333 & Therese Nilsson 0738376378
Hemsida: http://www.snarestaddack.se Mail: snarestaddack@gmail.com
Grupp och konferensresor: Connect Scandinavia –
www.connectscandinavia.se i Snårestad.
Markarbeten: Måns markservice i Vallösa
Maskinstation: Sjöstedt & Olsson
Massage och friskvårdsprodukter: Certifierad Massör F:a Conny
Thunlund. Klassisk Svensk massage samt försäljning av Aloe Vera
produkter. http://www.kroppsterapeuterna.se/user/29881/
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RKP DataFix: Vi erbjuder dig lösningar till alla operativsystem (datorer,
Ipad eller tablett). Hjälp och rådgivning angående installation och allt
mellan himmel och jord angående dator, It och server; Byte från pc till
mac. Kishor Peneff Kishorpeneff10@gmail.com
0411-10068 eller 0768657767; jobb mobil 0768700940
Tjugosexevägen 20; 27193 Snårestad, Ystad
Snickeri: Jonas Wahlberg möbelsnickare
Trädgårdsbetong: Åsa Arnek i Snårestad,
telefon 0411 721 97, mobil 070 919 99 98
Trädgårdsservice: Allt inom trädgård även trädfällning och
jordfräsning. F-skatt Rut avdrag; Bengt Knöös, Mobil: 073-820 70 72
Vedförsäljning i Snårestad: Kurt Kristoffersson, mobil 070 335 46 97;
Bengt Knöös, mobil 073-820 70 72;
Åkeri: Åkesson i Hunnestad
Övernattning för besökare i Snårestad samt
semesterlägenheter.
B&B :
 Kulturstallet Snårestad kontakt kulturstallet@telia.com.
 Berit Andersson 0411-70 400
Semesterlägenheter:
 www.myskudden.com kontakt Uta Grahn, uta@myskudden.com
 Berit Andersson 0411-70 400
Gå tillbaka till innehållsförteckningen
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Förskola
 Barn i Vallösa
 Boställets Förskola
 Smedjan
Hälsovård
Vårdcentraler i Ystad
Tandläkare i Ystad
Tåg och buss
Tågstation: Pågatåget i Svarte
Busshållplats: Snårestad byn
Brandstation
Räddningsvärn med frivillig personal som disponerar brandfordon,
terrängbil och bandvagn, med möjlighet till insats i alla väder.

Gå tillbaka till innehållsförteckningen
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