Degeberga Byalag
Verksamhetsberättelse 2009

Allmänt:
Styrelsens sammansättning 2009 har sett ut enligt följande:
Ordf.:
Vice ordf.:
Sekreterare:
Kassör:
Övriga ordinarie ledamöter:
Suppleanter:

Magnus Persson
Seved Ingemansson
Mirja Angerman
Linda Färdig
Ricard Lindblad, Henrik Matsson, Siv Nilsson
Kosti Markkanen, Margaretha ”Gitte” Nilsson, Barbro Hernvall och
Maja Berg

Styrelsen har under året haft 10 st protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2009. Mötena har
hållits i styrelserummet i Tingshuset. Därtill anordnades ett Förenings och Företagsmöte på Eltjänster för
att gemensamt planera Bodagarna i Degeberga 2009. Byalagsstämma / Årsmöte hölls i Tingssalen, där
Eva Berglund kommunens turistchef var inbjuden för att diskutera och informera om hur kommunen vill
satsa på turismen i Degeberga. Även Landsbygdsutvecklare Fredrik Lager samt Patrik Lindblom ansvarig
för Bodagarna medverkade.
Medlemsantalet 2009 har varit 96 st enskilda medlemmar och 161 st familjer.
Valborgsfirande vid Norra Solhällan
Byalaget har traditionsenligt arrangerat Valborgsfirandet tillsammans med Degeberga GOIF. Byalaget
bekostade ljudanläggning, ordnade tillstånd och bjöd in talare – Arne Castel. Alla ungdomar som deltog i
fackeltåget fick dessutom en lott där Byalaget sponsrade vinster i presentkort på Team Sportia som
lottades ut.
Bodagarna 2009
Redan 2008 påbörjades arbetet med at bearbeta kommunen för att Degeberga skulle få vara med under
Bodagarna i nordöstra Skåne 2009. Detta resulterade i en spännande helg i början av september.
Visningshuset som MP Entreprenad och FG Bygg fick färdigt i sista stund, lockade mängder med
besökare i dagarna tre. Förhoppningsvis resulterar det i intressenter som ger ett nytt bostadsområde i
Degeberga. I Tingshuset fick företag och föreningar till en riktigt proffsig Bomässa. Även om det tidvis
var glest med besökare så blev det storpublik i samband med uppträdande både på lördagen och söndagen.
På lördagen lockade Sméns Baglomma enl. polisens uppskattning ca. 500 besökare trots regn och rusk. På
söndagen framträdde Österlia Big Band som spred härliga toner över bygden.
I Tingshuset ordnade Byalaget en utställning med foto och filmvisning om Degeberga under det gångna
seklet. Bl.a. hittades en valurna från Degeberga Kommun 1911, samt en mängd stämplar, protokoll och
annat material från de sista åren med Degeberga Kommun. Utställningen finns nu permanent i
styrelserummet i Tingshuset och kan beskådas i samband med olika arrangemang i huset.
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Skyltsöndag i Degeberga den 2:a advent
Byalaget har arrangerat Julstök på Tingstorget tillsammans med Trollbarn söndagen den 2:a advent.
Byalaget bjöd på glögg & pepparkakor, 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. Fiskedamm med Godispåsar sponsrade av företagare i byn delades ut till ca 70
barn.
Degeberga Nyårsfyrverkeri
I samarbete med Niklas Gellemyr arrangerades ett gemensamt nyårsfyrverkeri nyårsafton kl 24. Företag
och privatpersoner sponsrade det hela och fyrverkeri för ca 30 000 kr kunde beskådas på himlen i ett
praktfullt arrangemang.
Byalagets skrivelser mm för Degeberga under 2009:
Tingshuset
En viktig fråga för Byalaget under året har bl.a. varit att åter påminna kommunen om alla aktiviteter som
sker i Tingshuset. Då kommunen ständigt ser över nyttjande av sina lokaler så skickade vi in
sammanställning av aktiviteter i Tingshuset till Kommunstyrelsen. Detta lästes upp i Kommunfullmäktige,
och nu är det inte aktuellt med någon försäljning.
Kommunens Byastämma i Degeberga
I samband med kommunens Byastämma i Degeberga tog vi upp ett antal frågor, bl.a.
• Våra naturskyddsområden vid Forsakar och Söndre Klack. Vi ser gärna bättre stigar till Forsakar
och föreslår belysning av fallet för att öka turismen.
• Parkeringen mittemot banken arbetar vi för att den skall bli asfalterad och försedd med
turistskyltar om Söndre Klack. Området är nu iordninggjort som parkering. Vi kommer att fortsätta
bearbeta kommunen om asfaltering och skytar.
Offentlig Toalett
Byalaget har i skrivelse givit sitt stöd till en offentlig toalett i anknytning till Turistbyrån i
Hemslöjdsboden. Detta avslogs dock.
Leaderansökan ny bro över Forsakarsbäcken mellan Konsum och Eltjänster.
Byalaget har tillsammans med Eltjänster gjort en ansökan om bidrag för EU-programmet Leader för att
göra en gångbro mellan Konsum och Eltjänster och på så sätt få ett än mer levande centrum. Detta avslogs
dock.
Degeberga Byablad
Degeberga Byalag har gett ut tidningen Degeberga Byablad med två nummer under 2009. Ett
färgsprakande sommarnummer, och ett juligt vinternummer. Båda bladen innehåller reportage om aktuella
händelser, sevärdheter och gamla berättelser. Tidningen finansieras med reklamintäkter och ges ut gratis
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till alla hushåll i Degeberga, Vittskövle, Huaröd, Hörröd, Lökaröd, Olseröd och Maglehem, samt
Ö.Sönnarslöv och Everöd. Den delas också ut till turister som besöker vår bygd.
Turistbroschyr över Degeberga
I samband med Bodagarna tog Byalaget fram en turistbroschyr med karta och hänvisning till sevärdheter,
och företag i bygden. Broschyren kommer att delas ut till turister i flera år framöver.
Övrigt
•
•

Byalaget har som vanligt skött flaggningen på torget åt kommunen genom Lennart Nilsson, och
flaggningen vid norra infarten via Seved Ingemansson.
Byalaget samarbetar med Linderödsåsens Turism, och har försett dem med text och bilder från
Degeberga till Degebergas egen sida i deras turisttidning. I 2010-års broschyr har Arne Castell skrivit
om Degeberga.
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