Degeberga Byalag
Verksamhetsberättelse 2010

Allmänt:
Styrelsens sammansättning 2010 har sett ut enligt följande:
Ordf.:
Magnus Persson
Vice ordf.:
Seved Ingemansson
Sekreterare:
Jenny Svensson
Kassör:
Linda Färdig
Övriga ordinarie ledamöter: Ricard Lindblad, Henrik Matsson, Barbro Hernvall
Suppleanter:
Kosti Markkanen, Margaretha Nilsson,
Maja Berg och Magnus Andersson
Styrelsen har under året haft 11 st protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2010. Mötena har
hållits i styrelserummet i Tingshuset. Byalagsstämma / Årsmöte hölls i Tingssalen, där Ulrika Hedlund
kommunekolog var inbjuden för att diskutera och informera om naturskyddsområde Forsakar samt
Degeberga Backar. Även föreningen Bevara Linderödsåsen medverkade för att informera om vindkraft på
åsen.
Medlemsantalet 2010 har varit 138 st.
Valborgsfirande vid Norra Solhällan
Byalaget har traditionsenligt arrangerat Valborgsfirandet tillsammans med Degeberga GOIF. Byalaget
bekostade ljudanläggning, ordnade tillstånd och bjöd in talare – Brigitte Strand och sång med Degeberga
Drängar. Alla ungdomar som deltog i fackeltåget fick dessutom en lott där Byalaget sponsrade vinster i
presentkort på Team Sportia som lottades ut.
Valdebatt 2010
Inför valet arrangerade Byalaget en valdebatt där representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige
medverkade. De flesta partier skickade sin gruppledare och Tingssalen fylldes med åhörare med många
synpunkter som gav intressanta debatter.
Byafest – Degeberga Byalag 20 år
Då Byalaget bildades i november 1990 så var det dags för jubileum. Det blev en uppskattad Byafest med
60 deltagare på Forsakarsgården. Alla deltagare betalade för sin mat och dryck, medan Byalaget bekostade
underhållning med Arne Castell Trio och dans till DJ Håkan Winqvist.
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 ”The Sound of Christman” från Österlen
efter ”Byalagssignalen” på saxofon. 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 alla närvarande barn.
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Degeberga Nyårsfyrverkeri - Självfallet
I samarbete med Niklas Gellemyr arrangerades ett gemensamt nyårsfyrverkeri nyårsafton kl 24. Företag
och privatpersoner samt Byalaget sponsrade det hela och fyrverkeri för ca 28 000 kr kunde beskådas på
himlen i ett praktfullt arrangemang.
Byalagets skrivelser mm för Degeberga under 2010:
Vindkraft på Linderödsåsen
Byalaget har i skrivelse i januari 2010 till Länsstyrelsen tillsammans med Huaröds och Ö.Sönnarslövs
Byalag påpekat att viktiga naturområde på Linderödsåsen inte bör bebyggas med vindkraft. Natur, skog
och vattenrike och även s.k. ”tysta område” bör ses som en tillgång för kommunen som riskerar att
fördärvas med vindkraft i skogen.
Översiktsplan för Degeberga
Byalaget har i juni skickat in skrivelse till kommunen på förslag om var man kan bebygga i Degeberga
och var man inte bör bygga. En vikig plats som betonats att vi vill bevara och utveckla är
parkeringsplatsen mittemot banken som bör asfalteras och utgöra utgångspunkt för Naturskyddsområdet
Degeberga Backar. Detta har byalaget påpekat vid ett antal tillfälle, men området är fortfarande planerat
för bostäder enl. detaljplan.
Under hösten har Byalaget granskat remissutgåvan på översiktsplan för basorter från kommunen som skall
spikas under 2011. Detta har resulterat ett dokument med kommentarer som finns framme till kommunens
samrådsmöte i Degeberga om översiktsplanen.
Lekplatser i Degeberga har också blivit ett ämne där Byalaget getts möjlighet till synpunkter åt C4-Teknik
som planerar en ny ”Lek för alla lekplats” i Degeberga. Samtidigt ser man över alla lekplatser. I
kommunens förslag skulle samtliga lekplatser på Saxamöllan tas bort. Här opponerade sig Byalaget och
nytt förslag är en ny lekplats som ersätter befintliga vid fotbollsplanen på Saxamöllan.
Degeberga Byablad
Degeberga Byalag har gett ut tidningen Degeberga Byablad med två nummer under 2010. Båda bladen
innehåller reportage om aktuella händelser, sevärdheter och gamla berättelser. Tidningen finansieras med
reklamintäkter och ges ut gratis 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.
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 och 2011-års broschyr har Arne
Castell skrivit om Degeberga.
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