Degeberga Byalag
Verksamhetsberättelse 2006
Allmänt:
Styrelsens sammansättning 2006 har sett ut enligt följande:
Ordf.:
Vice ordf.:
Sekreterare:
Kassör:
Ordinarie ledamöter:
Suppleanter:

Magnus Persson
Seved Ingemansson
Marie Johansson
Linda Färdig
Håkan Sundvall
Roger Olsson
Siv Nilsson
Kosti Markkanen

Styrelsen har under året haft 9 st protokollförda styrelsemöten, och ytterliggare ett par icke protokollförda sammankomster.
Mötena har i huvudsak hållits i styrelserummet i Tingshuset. Vid två av styrelsemötena har Byalaget bjudit in
representanter från övriga föreningar i Degeberga för att diskutera valborg, julstök och andra gemensamma frågor.
Byalagsstämma / Årsmöte hölls i Tingssalen där även närpolis Magnus Jönsjö informerade. Byalaget bjöd på kaffe med
kaka och pianomusik av Moa Karlsson.
Medlemsantalet 2006 har varit 15 st enskilda medlemmar och 50 st familjer. Detta är en viss minskning mot 2005 som
beror på att vi började sälja medlemskort för 2007 väldigt tidigt. Medlemsantalet för 2007 är redan nu mer än det dubbla.
Detaljer framgår av bokslut och kassörens rapport.
Degeberga Byablad
Degeberga Byalag har utgivit tidningen Degeberga Byablad med två nummer under 2006. Ett färgsprakande
sommarnummer, och ett juligt vinternummer. Tidningen ges ut till alla hushåll i Degeberga, Vidtskövle, Huaröd, Hörröd,
Lökaröd, Olseröd och Maglehem. Redaktionen har bestått av byalagets styrelse, och layout & design är utförd av Torbjörn
Lindén.
Trafiksäkerheten i Degeberga
Byalaget har under året engagerat sig i trafiksäkerheten i Degeberga. Vår kampanj med bl.a. 600 namnunderskrifter från
Degebergabor m.fl. där vi bl.a. krävde 30 km/h vid skolan och refuger vid infarterna har gett resultat. Kommunen har
beslutat att genomföra 30 km/h vid skolan på väg 19, samt staket längs skolan. Detta trots att både vägverket och polisen är
motståndare till 30 km/h på väg 19. För att komma vidare i frågan om refuger anordnade Byalaget ett möte för föreningar,
och skola tillsammans med vägverket, kommunen och polisen. Detta hölls den 23/1 – 2007. Det blev inget löfte om refuger
eller någon annan ny åtgärd men oron togs på allvar av både kommun, vägverk och polis. Utförandet av 30 km/h vid skolan
ligger nu på vägverket. Alla beslut är tagna. Vägverket lovade att försöka genomföra en mätning av hastigheter vid skolan
före och efter uppsättandet av skyltarna. Inför mötet hade Byalaget gjort egna mätningar med NTF:s utrustning som visade
på hastigheter av 70-80 km/h dagtid genom byn.
Byalagets övriga engagemang under året
Arrangerat Valborgsfirandet tillsammans med GOIF och Degeberga scoutkår. Byalaget bekostade ljudanläggning,
ordnade tillstånd och bjöd in talare – Helen Fritzon och vårsång med Degeberga Drängar.
Under hösten har Byalaget gjort en skrivelse till Renhållningen i Kristianstad där vi uppmanar Renhållningen att
tillsätta eller omfördela resurser så att Återvinningen i Degeberga åter kan ha lördagsöppet. Många familjer har inte
möjlighet att lämna avfall vid annan tid än på lördagar. Dessutom är vi besvikna på att man inte längre samlar in farligt
avfall i Degeberga och att man inte kan lämna det på återvinningscentralen. Detta tillsammans ger ökad risk för avfall i
naturen. Renhållningen svarar med att deras målsättning är att alla återvinningscentraler skall bemannas av välutbildad
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personal, och denna räcker inte till för att bemanna Degeberga på lördagar. Man kan inte lova återinförande av
lördagsöppet, men man har noterat vårt önskemål. Byalaget kommer under nästa år att ta ställning till hur vi går vidare
i denna fråga.
Under valdagen fanns Byalaget på plats utanför vallokalen i Degeberga större delen av dagen. Detta gav en fin
möjlighet att diskutera frågor och berätta vad byalaget arbetar för. Många passade dessutom på med att lösa
medlemsavgift för 2007.
Byalaget har arrangerat Julstök på Tingstorget tillsammans med Trollbarn söndagen den 2:a advent. Byalaget bjöd på
glögg & pepparkakor, bekostade ljudanläggning och bjöd in till julsång med SPF:s kör Hjärtats Nyckel. Dessutom
anordnades en tipsrunda till de öppna affärerna under skyltsöndagen. GOIF hade också förlagt sitt lotteri till
Tingstorget denna dag.
Byalaget har sponsrat uppstarten av en ny gemensam hemsida för Degeberga – www.degeberga.nu. Denna är tänkt att
bli en gemensam plattform för Degeberga med länkar till de företag och föreningar som vill vara med.
Under året har Byalaget delat ut blommor till nya företagare i Degeberga.
Byalaget har som vanligt skött flaggningen på torget genom Lennart Nilsson, och flaggningen vid infarterna via Agne
Ohlsson. Agne lämnar nu över ansvaret till Seved Ingemansson. Nya avtal har skrivits med alla ägare av flaggstänger
vid infarten.

Degeberga den 6 februari 2006

Magnus Persson
Ordförande

Marie Johansson
Sekreterare

Linda Färdig
Kassör

Seved Ingemansson
Vice ordförande

Håkan Sundvall

Roger Olsson

Siv Nilsson
Suppleant

Kosti Markkanen
suppleant
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