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Degeberga 2009-04-06 
Kristianstad Kommun 
Kommunstyrelsen  Kopia till: C4-Teknik Tobias Skelander 
291 80 Kristianstad   Fredrik Lager, Landsbygdsutvecklare 
    Föräldraföreningen Trollbarn, Marie Winkvist 

 
Angående Degeberga Tingshus (f.d. Kommunalhus) 
 
Vid senaste kommunfullmäktigemöte väcktes frågan om det var aktuellt med försäljning av 
Degeberga Tingshus. Svar skulle komma vid nästa möte den 15/4. 
 
Denna fråga var senast aktuell 2004, och därför vill vi från Degeberga Byalag påminna om alla 
turer som varit tidigare, vad huset används till och hur viktigt det är för Degeberga som 
samlingspunkt. 
 
1. Starkt stöd av byborna för att behålla huset, och löften inför valet 2006. 
 

Då huset var aktuellt för försäljning 2004 visade byborna med över 600 namnunderskrifter 
att man vill ha kvar Tingshuset i kommunal ägo som en samlingspunkt för Degeberga. 
 
Över hundra personer demonstrerade framför Tingshuset den 1:a maj 2004 för att visa sitt 
stöd att behålla Tingshuset i kommunal ägo. 
 
Inför valet 2006 gjorde Degeberga Byalag en utfrågning av aktuella politiker om hur man såg 
på Tingshuset i framtiden. I denna utfrågning var det inget parti som förordade försäljning så 
länge huset används flitigt och är en viktig samlingspunkt för Degeberga, se bilaga 1. 
 

2. Statistik och nyttjande av Tingshuset 2004-2009. 
 

I bilaga 2 framgår redovisade uthyrningstillfällen av Degeberga Tingshus sedan 2004. Huset 
används mellan 200 och 300 tillfällen per år av föreningar i bygden. Här anordnas 
barnkonserter, teatrar, konstutställningar, julmarknader, möten, bridge, dans, Qi-Gong, 
barnkurser etc. etc. Det är alltså ett fullt levande Kultur & Allaktivitetshus där ideella krafter 
verkar för ett levande Degeberga.  
 
Under våren har dessutom Degeberga Fritidsgård flyttat in i Tingshuset och håller öppet tre 
kvällar i veckan. Trollbarn arrangerar också kvällsaktiviteter för 6-10 åringar en kväll i 
veckan. Med dessa nya aktiviteter kommer statistiken för 2009 åter att bli över 300 tillfällen 
per år. 
 
I dagarna öppnar dessutom en butik i gamla posten & gamla turistbyrån. C4 Teknik har också 
kontor i huset. Så Tingshuset används in i minsta vrå.  
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3. Sammanfattning 

 
Att behålla Degeberga Tingshus i kommunal regi och betala mellanskillnaden mellan 
hyresintäkter och kostnader för drift och underhåll anser vi vara ett billigt sätt att få en 
levande landsbygd och ett rikt kulturliv i Degeberga.  
 
Skötsel och uthyrning sköts i dag ideellt av Föräldraföreningen Trollbarn.  
  
Degeberga Byalag använder huset för möten och arrangemang. Under 2009 kommer vi att 
anordna Bodagar i Degeberga med en utställning i Tingshuset om att leva och bo i 
Degeberga. Detta gör vi i samråd med kommunen och Patrik Lindblom. 

 
 
 
Med denna skrivelse hoppas vi att frågan om en ev. försäljning av Degeberga Tingshus inte blir 
aktuell och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med både kommunen och C4-Teknik. 
 
 
Styrelsen för Degeberga Byalag, 2009-04-06 
 
 
 
 
______________________________________ 
Magnus Persson, ordf. 
Tingsvägen 82 
297 31 Degeberga 
tel. 044-355080 
byalaget@degeberga.nu 
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Sammanställning, nyttjande av Degeberga Tingshus (f.d. Kommunalhus) 
 
Sammanfattning hela 2008 Totalt 
 
Tingssalen rum U4  126 ggr 
Trollbarns lokal rum U3  36 ggr 
Biblioteket rum U7  38 ggr   
Styrelserummet rum U10  18 ggr 
Lilla rummet rum U11  5 ggr 
Musikrummet rum U12  10 ggr 
Gamla Posten:  7 ggr 
 
Totalt:   240 ggr  
 
Utöver detta tillkommer Lions verksamhet i sin lokal, samt turistbyråns verksamhet i påsk och sommar.  
 
Därtill används ”Arkivet U9” som kontor av C4-Teknik – Henrik Mattsson. 
 
Lilla rummet – U11 används f.o.m hösten 2008 som förråd av Trollbarn inför ny gemensam verksamhet 
med Fritidsgården i ”Trollarns lokal” f.o.m. 2009. 
 
Exempel på offentliga arrangemang under 2008 
Barnkonserter: Tuta & Kör 
  Sjörövar Mange & Katta Pirat 
  ”Elvis” 
 
Barnteatrar:  Alla Tre 
 
Konstutställningar Påskrundan, hela huset fullt med konstnärer 
  Konstting, Lions traditionella konstutställning för välgörenhet. 
 
Försäljning mm ”Barnloppis” vid två tillfällen 
  Lunkentuss, kläder 

Fotografering  
Luciakonsert 

  Julstök / Julmarknad med dans kring granen etc. 
 
Exempel på föreningsarrangemang och studiecirklar etc. 
Bridge    1 kväll i veckan 
Qi-Gong    1 kväll i veckan 
Levande verkstad Sykurs för barn 2 ggr per månad 
 
Trollbarn    1 kväll i veckan f.o.m. 2009 
Fritisgård    3 kvällar i veckan f.o.m. 2009 
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Sammanfattning hela 2007 Totalt 
 
Tingssalen rum U4  134 ggr 
Trollbarns lokal rum U3  55 ggr 
Biblioteket rum U7  25 ggr   
Styrelserummet rum U10  39 ggr 
Musikrummet rum U12  7 ggr 
 
Totalt:   260 ggr  
 
Utöver detta tillkommer Lions verksamhet i sin lokal, samt turistbyråns verksamhet i påsk och sommar. 
Dessutom finns en affär i gamla posten  - Glada Barn. 
 
Därtill används ”Arkivet U9” som kontor av C4-Teknik – Henrik Mattsson. 
 
 
Exempel på offentliga arrangemang under 2007 
 
Barnkonserter: Tuta & Kör 
  Sjörövar Mange & Katta Pirat 
  ”Elvis” 
  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 etc. 
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Sammanfattning hela 2006 Totalt 
 
Tingssalen rum U4  120 ggr 
Trollbarns lokal rum U3  89 ggr 
Biblioteket rum U7  27 ggr   
Arkivet rum U9  7 ggr 
Styrelserummet rum U10  38 ggr 
Lilla rummet rum U11  12 ggr 
Musikrummet rum U12  7 ggr 
Gamla Posten  5 ggr 
 
Totalt:   305 ggr  
 
Trollbarn bedrev öppen förskola två dagar i veckan.  
I Tingssalen arrangerades barnkonserter, bridge, dans etc. 
Konstutställningar till påsk och Lions Konstting 
Julstök / Julmarknad med dans kring granen etc. 
 
Utöver detta tillkommer Lions verksamhet i sin lokal, samt turistbyråns verksamhet i påsk och i juni 
månad. Dessutom har en ny affär funnits i gamla posten under sommaren och hösten. 
 

 
 
 



     

Degeberga Byalag Bankgiro: 5302-7140  Sid 4(4) 
Tingshuset, Degeberga Org.nr: 838 201-8540 
 byalaget@degeberga.nu                  www.degeberga.nu 

 
Sammanfattning 2005    
 
Tingssalen rum U4  120 ggr + 16 (Utställningen Olja på Vågorna) 
Trollbarns lokal rum U3  87 ggr 
Biblioteket rum U7  24 ggr    
Arkivet rum U9  8 ggr 
Styrelserummet rum U10  28 ggr 
Lilla rummet rum U11  5 ggr 
Musikrummet rum U12  45 ggr 
 
Totalt:   331 ggr  
 
Trollbarn bedrev öppen förskola två dagar i veckan.  
I Tingssalen arrangerades barnkonserter, bridge, dans etc. 
Konstutställningar till påsk och Lions Konstting 
Musikgruppen Back to Basic tränade i gång per vecka. 
Julstök / Julmarknad med dans kring granen etc. 
 
Utöver detta tillkommer Lions verksamhet i sin lokal, samt turistbyråns verksamhet i påsk och i juni 
månad. Även f.d. posten har varit uthyrd 4 månader. 
 
Sammanfattning 2004 
 
Tingssalen rum U4  97 ggr  
Trollbarns lokal rum U3  71 ggr 
Biblioteket rum U7  8 ggr 
Arkivet rum U9  7 ggr 
Styrelserummet rum U10  11 ggr 
Lilla rummet rum U11  4 ggr  
Musikrummet rum U12  51 ggr 
 
Totalt:   249 ggr 
 
Trollbarn bedrev öppen förskola två dagar i veckan.  
I Tingssalen arrangerades barnkonserter, bridge, dans etc. 
Musikgruppen Back to Basic tränade i gång per vecka. 
Konstutställningar till påsk och Lions Konstting 


