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Verksamhetsberättelse 2012 

 
Allmänt: 
 
Styrelsens sammansättning 2012 har sett ut enligt följande:  
 
Ordf.:  Magnus Persson  
Vice ordf.:  Henrik Mattsson, 
Sekreterare: Magnus Andersson  
Kassör:  Olle Berg  
Övriga ordinarie ledamöter: Ricard Lindblad, Barbro Hernvall, Jenny Davidsson 
Suppleanter: Kosti Markkanen, Margaretha Nilsson, Seved Ingemansson. 
  Maja Berg och Bodil Solheim Göthner  
 
Styrelsen har under året haft 10 st protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2012. Mötena har 
hållits i styrelserummet i Tingshuset. Byalagsstämma / Årsmöte hölls i Tingssalen med temat Fiber till 
Degeberga. Medlemsantalet 2012 har varit 160 medlemmar.  
 
Arrangemang 2012 
 
Valborgsfirande vid Norra Solhällan  
Byalaget har traditionsenligt arrangerat Valborgsfirandet tillsammans med Degeberga GOIF. Byalaget 
bekostade ljudanläggning, ordnade tillstånd och bjöd in talare – Bodil Fredriksson 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 fanan ”Degeberga Självfallet” 
 
Julmarknad & Skyltsöndag i Degeberga den 2:a advent 
Traditionsenligt arrangerades Julmarknad på Tingstorget söndagen den 2:a advent. På torget såldes 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 julost, kärvar 
mm. Byalaget bjöd på glögg & pepparkakor, bjöd in till uppträde med Pontus Rasmusson som bl.a. 
representerat Sverige i en talangtävling i Los Angeles. 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 påsar till alla barn, 
sponsrad av Sparbanken 1826, Mjela, Konsum, Eltjänster, Länsförsäkringar och Ekströms Café. 
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Degeberga Nyårsfyrverkeri - Självfallet 
För fjärde 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 2012: 
 
Tandvård i Degeberga 
Under våren framkom att regionstyrelsen med kort varsel planerade att folktandvården i bl.a. Degeberga 
skulle läggas ned. Byalaget agerade snabbt och gjorde skrivelse och protestlistor mot beslutet med ca 800 
namnunderskrifter. Listorna lämnades över till regionstyrelsen i stort mediauppbåd. Beslutet fattades trots 
detta, men vi fick löfte om att kliniken i Degeberga skulle säljas. Allt sedan dess har mycket engagemang 
lagts ned av Byalaget för att få en klinik att satsa på Degeberga. Detta gav frukt och den 14/1 öppnade 
Dental Human i Degeberga. Nu gäller det bara att tillräckligt många listar sig till den nya kliniken.  
 
Översiktsplan för Degeberga 
Under 2012 kom det ut en ny remisrunda på den översiktsplan som presenterades av kommunen i samband 
med byalagsstämman 2011. Byalaget lämnade in nya synpunkter enl. nedan och under våren 2013 kommer 
kommunfullmäktiga att besluta om den nya versionen. Byalagets synpunkter finns sammanställda i en 
separat skrivelse som finns under www.degeberga.nu  
 
Byalagets synpunkter gällande camping vid Forsakar, grönområde vid centrum och plats för 
trygghetsboende mm finns nu med. Den omdebatterade parkeringen mitt emot banken är fortfarande 
planerad för bostäder, men man har nu skrivit ”planlagt för bostäder/centrumändamål” vilket möjliggör en 
framtida turistparkering med start för besök i Degeberga Backar som Byalaget arbetat för en längre tid.  
 
Återvinningscentral i Degeberga 
I skrivelsen för ny områdesplan tog Byalaget också upp den nya Återvinningscentral som enligt uppgifter 
planerades i byn vid norra infarten. I skrivelsen betonar vi vikten av att ny verksamhet som denna inte 
förstör entrén till Degeberga med flaggspel och välkomstskylt. Vi föreslår också i första hand en annan 
placering i närheten av dagens placering. Dialog at inletts med Renhållningen och vi är lovad fortsatt dialog 
innan ny återvinningscentral byggs. 

  
Forsakarsfallet 
En arbetsgrupp har bildats med kommun och länsstyrelse där Byalaget ingår. Målet för Byalaget är att man 
åter skall få vandra till nedre fallet utan varningsskyltar. Konkret har vandringsleder till övre fallet 
upprustats, och ny vandringsled mellan Degeberga backar och Forsakar planeras.   
 
Forsakarsbadet 
Byalaget fortsätter att arbeta för en bättre reningsanläggning vid badet och att botten skall målas om. 
Förbättringar är lovade till säsongen 2013.  
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Degeberga Byablad 
Degeberga Byalag har gett ut tidningen Degeberga Byablad med två nummer under 2012. 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 4000 ex och till vintern blev det 3500 ex. 
 
Tingshuset 
Degeberga Tingshus ligger Byalaget varmt om hjärtat och i år har vi efter önskemål från Annika Blom 
flyttat hennes fina stora tavla över byn och placerat den i Tingssalen. 
 
Flaggning 
Byalaget har som vanligt skött flaggningen på torget åt kommunen, och flaggningen vid norra infarten åt 
företagarna i byn. Ersättning för flaggning på torget har diskuterats med kommunen och vi fick in retroaktiv 
ersättning för de senaste fem åren. Kommunen skall under 2013 ta ett nytt beslut om policy för flaggning i 
basorter. Byalaget fortsätter att flagga fram tills utredning och beslut är klart. 
 
 
Styrelsen för Degeberga Byalag 2012 


