Degeberga Byalag
Verksamhetsberättelse 2013
Styrelsens sammansättning 2013 har sett ut enligt följande:
Ordf.:
Vice ordf.:
Sekreterare:
Kassör:
Övriga ordinarie ledamöter:
Suppleanter:

Magnus Persson
Tommy Lindblom
Magnus Andersson
Olle Berg
Henrik Mattsson, Barbro Hernvall, Jenny Davidsson, Per Eriksson
Margaretha Nilsson, Seved Ingemansson, Maja Berg, Bodil Solheim
Göthner och Ricard Lindblad

Styrelsen har under året haft 6 st protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2013. Dessutom hölls ett
föreningsmöte och ett företagsmöte i Byalagets regi. Mötena har hållits i styrelserummet i Tingshuset.
Byalagsstämma/Årsmöte hölls i Tingssalen med information från Änglanejden, Medlemsantalet har varit 200
medlemmar.
Arrangemang 2013
Valborgsfirande vid Norra Solhällan
Byalaget har traditionsenligt arrangerat Valborgsfirandet tillsammans med Degeberga GOIF. Byalaget bekostade
ljudanläggning, ordnade tillstånd och bjöd in talare – Torbjörn Friede 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” och hissa svenska fanan. Magnus Persson höll dessutom ett kort avslutningstal.
Byastämma
I augusti startade Byalaget ev. en ny tradition. Vi ordnade en byadag, som ev. kan övergå i en ”Degeberga dag” 2014.
På byadagen fanns flera försäljare på plats, och byalaget bjöd på barnunderhållning med ”Sjörövar Mange & Katta
Pirat”
Julmarknad & Skyltsöndag i Degeberga den 2:a advent
Traditionsenligt arrangerades Julmarknad på Tingstorget söndagen den 2:a advent. Inne i Tingshuset fanns ett flertal
föreningar och andra försäljare. Lions slog upp portarna till ”Lejonburen” och sålde julost, kärvar mm. Byalaget bjöd
på glögg & pepparkakor, bjöd in till uppträde med Furuboda musiklinje. 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, bekostade av
byalaget.
Degeberga Nyårsfyrverkeri - Självfallet
För femte 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 2013:
Översiktsplan för Degeberga
Översiktsplanen för bl.a. Degeberga klubbades av kommunfullmäktige under våren 2013. Nu återstår arbetet med att
förverkliga planerna på bl.a. nytt grönområde i centrum, campingplats/uppställningsplats för husbilar samt nya
bostadsområden.
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Biotopskyddsområde vid 5km-slingan från Hembygdsparken
Då det kom till Byalagets kännedom om att det planeras att skapa ett formellt skyddat område på
fastigheten Degeberga 90:4 som omfattar delar av gul motionsslinga från hembygdsparken, så gjordes
enskrivelse tillsammans med Änglanejden till skogsstyrelsen. I skrivelsen anser att vi ett ev.
biotopskyddsområde inte på något sätt får påverka skötsel och tillgänglighet av den ”gula” 5km slinga som
passerar i området. Biotopskyddsområdet är nu beslutat, men enl. Ulla Berglund så skall det inte påverka
tillgängligheten och möjligheten till skötsel av den gula 5km-slingan.
Byastämma i Degeberga 2013
Vid kommunens byastämma i Degeberga den 21/11 fick byalaget många positiva besked gällande en del av Byalagets
”hjärtefrågor” baserade på de frågor vi ställt inför stämman. Kommunen hade gott om representanter på plats, bl.a.
Pierre Månsson, Helen Fritzon och Staffan Johansson från C4-Teknik och turiststrateg Eva Berglund m.fl. Vi fick
bl.a. följande svar:
 Forsakarsbadet. Badets framtid har länge diskuterats, men nu fick vi klara besked från C4-Teknik och Staffan
Johansson som bekräftade att redan inför sommaren 2014 blir det bättre reningsverk, nymålad botten på
bassängen och renovering av omklädningsrummen.
 Forsakarsfallet. Då varningsskyltar för vandring till nedre fallet inte går att ta bort kommer vi att få en ny
utkiksplats från stigen till övre fallet där man kan se nedra fallet. Se bild i Degeberga Byablad nr 73.
 Trygghetsboende kommer ev. att börja byggas redan 2014. Tre lägenheter planeras i etapp 1, med plats för
ytterligare två lägenheter.
 Parkeringen mittemot banken som används för samåkning och utgör startpunkt för vandring i Degeberga
backar kommer till viss del att vara kvar parallellt med att marken används för trygghetsboende. Se bild i
Degeberga Byablad nr 73.
 Ny återvinningscentral kommer inte att byggas på den kritiserade platsen utmed riksväg 19. Istället pågår
förhandlingar om utbyggnad av befintlig Återvinningscentral.
 Återvinningsstationen på Tingstorget som togs bort kommer att ersättas med en ny återvinningsstation på den
lediga tomten som angränsar till Tingstorget.
 Kommunen föreslår sänkning av hastigheten genom Degeberga till 40 km/h. Detta kan bli verklighet 2014
eller 2015.
 Kommunen utreder nu möjligheten till belysning på banvallen och är mer positiv till detta än tidigare.
Degeberga Byablad
Degeberga Byalag har gett ut tidningen Degeberga Byablad med två nummer under 2013. 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 3000 ex.
Flaggning
Byalaget har som vanligt skött flaggningen vid norra infarten åt företagarna i byn. Flaggningen på torget har byalaget
skött t.o.m. 2013-10-31. Från 2013-11-01 sköter nu kommunen flaggningen på Tingstorget.
Juldekoration
På byalagets initiativ så har nu flera företag samt föreningen Änglanejden satt upp gemensam julbelysning i form av
Änglar och stjärnor. Varje företagare ansvarar för sin egen belysning som är tänkt att vara återkommande. Byalaget
har själv stått för stjärna på tingshuset samt ängel på sporthallen vid brandstationen. Dessutom har byalaget satt upp
belysning i flaggstängerna vid norra infarten.
Styrelsen för Degeberga Byalag 2013
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