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Degeberga Byalag 
 

Verksamhetsberättelse 2011 

 
Allmänt: 
 
Styrelsens sammansättning 2011 har sett ut enligt följande:  
 
Ordf.:  Magnus Persson  
Vice ordf.:  Henrik Mattsson, 
Sekreterare: Jenny Svensson  
Kassör:  Linda Färdig  
Övriga ordinarie ledamöter: Ricard Lindblad, Barbro Hernvall, Magnus Andersson 
Suppleanter: Kosti Markkanen, Margaretha Nilsson, Seved Ingemansson och 
  Maja Berg  
 
Styrelsen har under året haft 11 st protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2011. Mötena har 
hållits i styrelserummet i Tingshuset. Byalagsstämma / Årsmöte hölls i Tingssalen i anknytning till 
kommunens möte om ny områdesplan för basorterna i kommunen, se nedan. 
Medlemsantalet 2011 har varit 213 medlemmar.  
 
Arrangemang 2011 
 
Valborgsfirande vid Norra Solhällan  
Byalaget har traditionsenligt arrangerat Valborgsfirandet tillsammans med Degeberga GOIF. Byalaget 
bekostade ljudanläggning, ordnade tillstånd och bjöd in talare – Bengt Berglund 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. 
 
Sveriges Nationaldag 6/6 
Då hembygdsföreningen traditionsenligt firade Sveriges Nationaldag i hembygdsparken deltog Byalaget 
med att bära den nyinförskaffade fanan ”Degeberga Självfallet” 
 
FN-dagen 24/10 
Då hembygdsföreningen tillsammans med flera föreningar i byn arrangerade en manifestation i fredens 
tecken bidrog Byalaget med kostnaden för facklor till fackeltåget. 
 
Julmarknad & Skyltsöndag i Degeberga den 2:a advent 
Byalaget höjde detta år ribban och arrangerade en riktig Julmarknad på Tingstorget söndagen den 2:a 
advent. På torget fanns Hassans Nöjesfält, marknadskarameller, grönsaker, kött, kläder mm. Degeberga 
GOIF sålde korv med bröd, och inne i Tingshuset fanns, Hembygdsföreningen, folkdanslaget och flera 
andra försäljare. Lions slog upp portarna till ”Lejonburen” och sålde julsaker mm. Byalaget bjöd på glögg 
& pepparkakor, bjöd in till julsång med ”Andreas Kvintett” samt musikunderhållning med Anders Pålsson. 
Traditionsenligt ordnade Byalaget en tipsrunda till de öppna affärerna under skyltsöndagen, vilket var 
uppskattat i butikerna. GOIF hade också som vanligt förlagt sitt lotteri till Tingstorget denna dag. Tomten 
kom mot kvällen och delade ut godis till alla barn, sponsrad av Mjela, Konsum och Eltjänster. 
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Degeberga Nyårsfyrverkeri - Självfallet 
För tredje året i rad arrangerade Byalaget i samarbete med NG pyroteknik ett gemensamt nyårsfyrverkeri 
nyårsafton kl 24. Företag och privatpersoner samt Byalaget sponsrade det hela och fyrverkeri för ca 30 000 
kr kunde beskådas på himlen i ett praktfullt arrangemang.   
 
Byalagets skrivelser mm för Degeberga under 2011: 
 
Översiktsplan för Degeberga 
Inför Byalagsstämman 2011 lämnade Byalaget in synpunkter på den remissutgåva på områdesplan som 
kommit ut. Byalaget föreslår i skrivelse 2011-01-17 (finns att läsa på degeberga.nu) bl.a.  

 Ett levande centrum men bl.a. en gångbro mellan Konsum & Eltjänster samt lite bänkar, en liten 
lekplats mm. Byalaget har tidigare sökt Leader-pengar till detta som tyvärr avslogs. Nytt försök 
kommer att göras. 

 Samåkningsparkeringen mittemot banken permanentas som parkering och asfalteras och skyltas som 
turistparkering för besök i Degeberga Backar. Detta har byalaget kämpat för länge efter beslut på en 
Byalagsstämma där medlemmarna var eniga om att området inte skall bebyggas som bostäder, utan 
vara en parkering.  

o Under året har dessutom kommunen vekat göra parkeringen till en återvinningsstation. Detta 
fick byalaget reda på, och lyckades stoppa efter ett möte på plats med Stadsarkitektkontoret 
och Förpacknings och Tidningsinsamlingen. Under mötet tog vi fram flera andra förslag, och 
i dagsläger ser det ut som om ny återvinningsstation placeras bredvid vårdcentralen. Denna 
ersätter Tingstorget som är för liten för nya behållare. Efter samtal fick vi också en extra 
behållare för papp vid återvinningsstationen utanför idrottshallen på skolan. 

 Nya bostadsområden  
 Campingplats eller husbil/husvagnsparkering vid Forsakar 

Kommunen kommer att lämna ut en ny remissutgåva av områdesplanen i maj-juni 2012 där man vägt in 
synpunkter från bl.a. Degeberga Byalag. Sedan kan man på nytt lämna förslag. Byalaget fortsätter att 
bevaka områdesplanen. 
 
Lekplatser i Degeberga 
Byalaget har i samråd med C4 Teknik kommit fram till placeringen av den nya uppskattade ”Lek för Alla” 
lekplatsen som nu finns nära idrottshallen vid Forsakarsvägen. Placeringen beslutades vid årets 
Byalagsstämma. Även den nya lekplatsen på Saxamöllan är ett resultat av detta samarbete. 
 
Forsakarsfallet 
Under året har Länsstyrelsen tagit bort vägvisningsskyltar till det nedre fallet och ersatt dem med stora 
varningsskyltar om att vandring sker på egen risk då träd angripna av svamp kan trilla över stigen. Byalaget 
har gjort inspektioner tillsammans med länsstyrelsen och föreslagit olika åtgärder för att göra det säkert att 
vandra. I skrivelser till länsstyrelsen (2011-04-07) och till kommunen (2011-09-28) hävdar byalaget att 
översyn måste göras så att det åter blir säkert. En av Skånes största naturupplevelse skall enl. byalaget inte 
vara försedd med varningsskyltar som skrämmer turisterna. Arbetet om Forsakarsfallet lär fortgå under 
2012. 
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Forsakarsbadet 
Inför öppnandet av badet 2011 framkom att det var flera träd som skulle kunna trilla in på badet p.g.a. 
samma svampangrepp enl. ovan. Dessa träd var på kommunal och privat mark och en förutsättning för att 
öppna badet var att dessa togs bort. Byalaget hade dialog med C4-teknik och agerade för att de träd som 
måste fällas för ett öppnande skulle fällas. Samtidigt sattes ett nytt staket upp för att säkra gångvägen till 
badet. Tyvärr låg ett träd i bassängen hela våren vilket kan ha lett till problem med alger i bassängen. Delar 
av bottnen var grön under hela säsongen. Byalaget har fått löfte från C4-Teknik om att bassängbotten skall 
vara renoverad och iordning till säsongen 2012.   
 
Degeberga Byablad 
Degeberga Byalag har gett ut tidningen Degeberga Byablad med två nummer under 2011. 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. 
Sommarupplagan var 3500 ex och till vintern blev det 3000 ex. 
 
Investering i Degeberga Tingshus 
Degeberga Tingshus är en viktigt samlingslokal för byn. Här inryms både fritidsgård och numera 
mötesplats för äldre. Uthyrning av samlingslokaler så som styrelserum och Tingssal sköter 
Föräldraföreningen Trollbarn. Byalaget värnar om dessa samlingslokaler och har under året investerat i 
Tingssalen genom att bekosta renovering av de gamla stolarna från Tingshustiden med nytt svart tyg som 
nu är placerade i Tingssalen. Arbetet utfördes av Unnés möbelverkstad. Byalaget har även investerat i nya 
rullgardiner i Tingssalen som ersatt de gamla gardinerna samt nya krukor med plastblommor i fönstren. 
Total investering 2012 i Tingssalen är ca 20 000 kr. 
 
I styrelserummet har byalaget sedan tidigare investerat i utställningen ”Degeberga från förr” med bilder och 
materiel från ”Degeberga kommun”. 
 
Degeberga Fritidsgård 
Byalaget stöder Fritidsgården i Tingshuset och har under året sponsrat med 3000 kr för utrustning till 
fotografering som bedrivs av ungdomarna. 
 
Hjärtstartare på Forsalid 
Beslut har tagits att tillsammans med SPF, Lions och kyrkliga syföreningen hjälpa till att sponsra en ny 
”Hjärtstartare” som skall placeras på Forsalid. Hjärtstartaren skall kunna användas i hela byn, och fördelen 
med Forsalid är dels att det finns utbildad personal dygnet runt, dels närhet till idrottsplats, marknadsplats, 
Forsakar mm. Skyltar skall finnas runt i byn som berättar var hjärtstartare finns. Byalaget har sponsrat 5000 
kr i januari 2012 och överlämnande av check skedde 2012-02-09. 
 
Flaggning 
Byalaget har som vanligt skött flaggningen på torget åt kommunen genom Lennart Nilsson, och 
flaggningen vid norra infarten via Seved Ingemansson.  
 
 
Styrelsen för Degeberga Byalag 2011 


