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Degeberga 2008-05-14 
Kristianstads Kommun 
Medborgarkontoret 
 
Degeberga Byalag tackar för möjligheten att lämna synpunkter om medborgarkontoret via denna 
budkavel. Byalaget har även lämnat brev med svarskuvert till Degeberga GOIF och Degeberga 
SPF. 
 
Vad vill du att det nya medborgarkontoret skall göra för dig ? 
 
Vi har förstått att tanken på sikt är att få ut medborgarkontor i basorterna. Degeberga Byalag skulle 
se en stor fördel i att ha ett medborgarkontor i Degeberga, och föreslår då placeringen till 
Degeberga Tingshus (f.d. kommunalhus). Tingshuset används till diverse aktiviteter och en 
placering här skulle kunna öka samarbetet mellan kommunen och ideella organisationer. 
 
Exempel på offentliga arrangemang i Tingshuset under 2007 

 
Barnkonserter: Tuta & Kör, Sjörövar Mange & Katta Pirat, ”Elvis” 
  samt Britta & Mälitta – julshow 
 
Konstutställningar Påskrundan, hela huset fullt med konstnärer 
  Konstting, Lions traditionella konstutställning för välgörenhet. 
 
Försäljning mm ”Barnloppis” vid två tillfällen, Lunkentuss, kläder  
  Julstök/Julmarknad med dans kring granen sånguppträde etc. 
 
I huset har även C4-teknik platskontor samt turistbyrån är belägen här. 
 
Ett medborgarkontor i turistbyråns lokaler skulle kunna arbeta med följande: 

• Hjälpa medborgare med att söka EU-bidrag 
• Hjälpa till med Leader-projekt 
• Hjälpa till med att söka bygglov och andra tillstånd 
• Ordna föreläsningar och kulturarrangemang i Tingssalen 
• Hålla turistbyrån öppen året om 
• Samarbeta med byalag och andra föreningar i regionen. 
• Medborgarkontoret bör få öronmärkta pengar för satsningar i regionen, och insatser med 

dessa medel skulle kunna bestämmas i samråd med byalag och övriga föreningar. 
• Förmedla kommunala sommarjobb för ungdomar 
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Hur kan vi nå ut till dig med information 
 
Information till invånare i Degeberga med omnejd kan enkelt spridas på två sätt: 
 
1. www.degeberga.nu Bygdens egen hemsida. Skicka info till ricard@degeberga.nu 
 
2. Degeberga Byablad sprids till alla invånare i Degeberga, Huaröd, Hörröd, Vittskövle, 
Maglehem, Olseröd, Lökaröd, Ö. Sönnarslöv och Everöd samt landsbygden däremellan. 
 
Byabladet ges ut två ggr per år, och info kan skickas till byabladet@degeberga.nu 
 
Information till Degeberga byalag kan alltid skicka på e-mejl: byalaget@degeberga.nu 
 
Kontaktperson: Magnus Persson, tel. 044-355080 (040-620 60 88)  
 
 
 
Hur vill du nå oss ? 
 
Vi vill kunna nå Medborgarkontoret på följande sätt: 
 

• Via telefon 
• Via E-post 
• Med personligt besök, helst på ett kontor i Degeberga 

 
 
 
 
Vi ser fram emot ett gott samarbete med Medborgarkontoret i Kristianstads kommun 
 
 
M.V.H 
 
Degeberga Byalag 
 
 
 
________________________________________ 
Magnus Persson, ordf. 


