Degeberga Byalag
Verksamhetsberättelse 2007

Allmänt:
Styrelsens sammansättning 2007 har sett ut enligt följande:
Ordf.:
Vice ordf.:
Sekreterare:
Kassör:
Övriga ordinarie ledamöter:
Suppleanter:

Magnus Persson
Seved Ingemansson
Marie Winqvist
Linda Färdig
Ricard Lindblad
Siv Nilsson
Henrik Mattsson
Kosti Markkanen
Roger Olsson
Margaretha ”Gitte” Nilsson.

Styrelsen har under året haft 10 st protokollförda styrelsemöten. Dessa har i huvudsak hållits i
styrelserummet i Tingshuset. Vid två av styrelsemötena har Byalaget bjudit in representanter från övriga
föreningar och företag i Degeberga för att diskutera valborg, julstök och andra gemensamma frågor.
Byalagsstämma / Årsmöte hölls i Tingssalen, där Ricard Lindblad visade Degebergas nya hemsida –
www.degeberga.nu.
Medlemsantalet 2007 har varit 72 st enskilda medlemmar och 182 st familjer. Detta är en kraftig ökning
mot 2006 vilket har stärkt styrelsen i sitt arbete, och möjliggjort mer sponsring av verksamheter i
Degeberga.
Byalagets skrivelser under året
Byalaget har gjort en del skrivelser under året angående Forsakarsbadet, återvinningen, trafiken,
naturskyddsområde vid Söndre Klack och detaljplaneringen av byn mm.
Angående Forsakarsbadet så har Byalaget i två skrivelser påpekat bl.a. att bänkar är trasiga, plattor ligger
ojämnt och omklädningsrummen behöver renoveras. Bänkarna blev utbytta inför badsäsongen 2007. I
skrivande stund läggs plattorna om, och förhoppning finns att även omklädningsrummen renoveras innan
badsäsongen 2008.
När det gäller återvinningsstationen i Degeberga har vi i två skrivelser bl.a. påpekat att vi åter vill ha
lördagsöppet, samt möjlighet att lämna farligt avfall. Under 2008 kommer Renhållningen att se över
bemanningen och de vet ej i dag vad detta betyder för öppettiderna. För att klara farligt avfall behöver
stationen vara större, och man kommer att se över möjligheten att utöka markytan i Degeberga. Kampanj
med insamling kommer att ske 2008.
Byalaget har medverkat till att skötseln av Pergolan på torget skall ligga på kommunen. Kommunen har
nu klippt buskarna, och kommer troligen att olja in pergolan under våren.
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Kommunalt naturskyddsområde vid Söndre Klack arbetar kommunen på. Byalaget har i samband med
detta har byalaget bl.a. föreslagit en asfaltering av parkeringsplatsen mitt emot banken vid
Degebergagården. Här skulle kunna finnas en informationstavla och en naturlag startpunkt för upplevelser
i ”Bröderna Lejonhjärtas fotspår”.
Sockenfilmerna
För tio år sedan räddade och sålde Byalaget de gamla sockenfilmerna på VHS-video. Nu har Byalaget fått
dessa ytterliggare förbättrade med hög DVD- kvalitet. Filmerna är upptryckta med snyggt fodral och säljs
bl.a. på macken och vid olika evangemang.
Degeberga Byablad
Degeberga Byalag har utgivit tidningen Degeberga Byablad med två nummer under 2007. Ett
färgsprakande sommarnummer, och ett juligt vinternummer. Tidningen ges ut till alla hushåll i Degeberga,
Vidtskövle, Huaröd, Hörröd, Lökaröd, Olseröd och Maglehem, samt Ö.Sönnarslöv och Everöd.
Redaktionen har bestått av byalagets styrelse, och layout & design är utförd av Torbjörn Lindén.
Byalagets övriga engagemang under året
•

•

•

•
•
•
•

Arrangerat Valborgsfirandet tillsammans med GOIF och Degeberga scoutkår. Byalaget bekostade
ljudanläggning, ordnade tillstånd och bjöd in talare – Peter Gärdenfors, bygdens egen professor i
Lund. samt vårsång med Degeberga Drängar. Alla ungdomar som deltog i fackeltåget fick dessutom
en lott där bl.a. byalaget sponsrade vinster i presentkort på Team Sportia som lottades ut.
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 ungdomssektionen i GOIF i samband med deras 75-års jubileum med 5000 kr
samt Degeberga Scoutkår i samband med att de skulle göra en resa till Göteborg med 1500 kr. För de
allra minsta har vi skänkt 5000 kr till hembygdsföreningen för att köpa in en ny gunga till lekplatsen i
parken.
Den fina gamla klockan som sitter på Tingshuset har fått ny fin belysning på Byalagets bekostnad.
Skylten vid norra infarten har vi i samråd med hembygdsföreningen kompletterat med en extra text:
www.degeberga.nu Detta är internetadressen till Degebergas reklampelare mot omvärlden. Även ny
skylt för valborgsfirande har köpts in.
Vi har också investerat i nya fräscha självfallet-flaggor för flera år framåt som vajar vackert på
Tingstorget och vid norra infarten på sommaren.
Byalaget har som vanligt skött flaggningen på torget åt kommunen genom Lennart Nilsson, och
flaggningen vid norra infarten via Sevedn Ingemansson.
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