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Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2014.
Mötena har hållits i styrelserummet och mötesplatsens lokal i Tingshuset, Degeberga.
Medlemsantalet 2014 har varit 160 personer.
För att snabbt kunna informera om våra aktiviteter och händelser i Degeberga har vi lagt ut
informationen på Facebook. Inläggen har haft stor spridning och uppskattats mycket.

Byalagsstämma 6 mars
Hölls i Tingssalen där vårdcentalens nya enhetschef Eva Rekman informerade om sin roll som chef
för både Degeberga och Brösarps vårdcentraler och framtidsplaner för vårdcentralen i Degeberga.
Lisbeth Göranson informerade om hur Svenska Kyrkan är uppbyggd och om förändringar i vår församling.
Avgående styrelsemedlemmar tackades för sina arbetsinsatser för Degeberga Byalag.

Vandringsleder i Degeberga
Byalaget fortsätter tillsammans med kommunen arbetet med att förbättra och ta fram nya
vandringsleder. Nu är de nya trapporna och broarna till Forsakarsfallen klara så man kan
promenera runt Forsakarsravinen.

Renovering av Forsakarsbadet
Byalaget har legat på kommunen för att få Forsakarsbadet renoverat och i mitten av mars påbörjades
arbetet. Badet invigdes i juni och om detta skrev vi en artikel i Byabladet.

Påsk dekorationer
På Byalagets initiativ dekorerades Degeberga med 9 påskkärringar. Detta arrangemang blev uppskattat
och vi fick mycket positiv respons från byborna.

Konstrunda i Tingshuset
Byalaget arrangerade årets konstutställning i Tingshuset som dekorerades med björkris och blommor.
Följande konstnärer ställde ut i Tingshuset: Camilla Caesar, måleri - Gunilla Bengtsson, måleri Ingemar Svensson, mässing - Iréne Håkansson, måleri - Joakim Ekström, air brush - Kenneth Fridolin,
måleri - Katti Ågren, måleri - Mirja Angerman, måleri, skulptur - Monica Nilsson, måleri - Niclas Harvia,
skulptur - Sonja Lindell, silver.
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Valborgsfirande vid Norra Solhällan
Torbjörn Friede från Änglanejden hälsade samtliga välkomna till Byalagets och Degeberga GOIF:s
traditionsenliga Valborgsfirande.
Byalaget hade bjudit professor emeritus Sven-Eric Liedman, som höll talet till våren.
Degeberga Drängar underhöll traditionsenligt med sång och musik.
Ungdomarna som deltog i fackeltåget fick en lott där Byalaget sponsrade vinster i form av
presentkort från Team Sportia.

Ljudinspelningar
Byalaget rekommenderade 12 utvalda platser i Degeberga med omnejd där radioprofilen Per Erik Tell
skall göra ljudinspelningar. Kommunen skall börja arbetet med denna ljudguide i slutet av året.

Kristianstad 400 år
Kristianstads 400 årsdag den 22 maj firades med ett stort tårtkalas på Ekströms Café och i
Hembygdsparken Degeberga.

Degebergadagen 30 maj
Byalaget deltog i Degebergadagen med att värva nya medlemmar och sponsrade priser till vinnarna
i Byakampen.

Sveriges Nationaldag 6 juni
Då hembygdsföreningen traditionsenligt firade Sveriges Nationaldag i Hembygdsparken deltog Byalaget
med att bära fanan ”Degeberga Självfallet” och hissa Svenska flaggan.

Degeberga centrum
Efter flera års förberedande arbete av Byalaget presenterades i juni en arbetsritning. Utsmyckningen
av Degebergas ”nya centrum” påbörjades under hösten och färdigställs våren 2015.

Degeberga Marknad 12 – 13 juli
Byalaget deltog i årets marknadsfirande med att värva nya medlemmar samt att sälja tröjor, kepsar
och filmen om Degeberga.

Lokal Valdebatt 4 september
I Tingssalen hade vi en ämnesorienterad debatt med samtliga kommunpolitiker. Debattens moderater
var Magnus Persson. Debatten filmades och vi lade ut tre filmer på Facebook.

FN-dagen i Degeberga 24 oktober
Byalaget var en samarbetspartner och sponsor till FN-dagen i Degeberga.

Utsiktplats vid Forsakarsfallen
Arbetet med att bygga en plattform med utsikt över både övre och nedre fallet vid Forsakar började
under hösten och invigning sker under våren 2015.
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Belysning längs banvallen
Byalaget har länge framfört önskemål om belysning längs banvallen. I höstas bestämde sig
kommunpolitikerna för att bl.a. säkra barnens skolväg. Frågan togs upp under valdebatten i Tingshuset
och samtliga partier enades om att säga ja till Byalagets förslag. I december drogs ledningar och det
monterades stolpar och lampor.

Juldekoration
På byalagets initiativ fortsätter vi med att sätta upp gemensam julbelysning i form av änglar och stjärnor
samt belysningen i flaggstängerna vid norra infarten.

Julmarknad och Skyltsöndag i Degeberga 2:a advent
Traditionsenligt arrangerades Julmarknad på Tingstorget söndagen den 7 december.
Inne i Tingshuset fanns ett flertal föreningar och försäljare.
Lions slog upp portarna till ”Lejonburen” och sålde sådant som hör julen till.
Byalaget bjöd på glögg och pepparkakor.
Underhållning i Tingshuset med Furuboda musiklinje och clownerna Spellevink och Pellevip.
Traditionsenligt ordnade Byalaget en tipsrunda med priser från varje deltagande butik.
GOIF sålde grillad korv och hade som vanligt förlagt sitt lotteri till Tingstorget denna dag.
Degeberga brandkår visade brandbilen.
Mötesplats Degeberga hade kaffeförsäljning.
Tomten kom mot kvällen och delade ut godispåsar till alla barn, bekostade av Byalaget.

Nyårsfyrverkeri
Det sedvanliga nyårsfyrverkeriet blev tyvärr inställt pga. för höga kostnader.

Degeberga Byablad
Degeberga Byalag har gett ut tidningen Degeberga Byablad med två nummer under 2014. 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, Maglehem, Ö Sönnarslöv, Everöd och delas också ut till turister som besöker bygden.
Sommarupplagan trycktes upp i 4000 exemplar och vinterupplagan i 3000 exemplar.

Flaggning
Byalaget har som vanligt haft hand om flaggningen vid norra infarten åt företagarna i byn.

Bidrag från Degeberga Byalag
Byalaget sponsrade Degebergaskolans deltagande i tävlingen The Big Challenge maj 2014 med 1 880 kr.
Kristinstad FN-förening ville dokumentera FN-dagen i Degeberga den 24 oktober så Byalaget beslöt
att sponsra dem med fotografens kostnad på 1 000 kr.
Inköptes en ljudinspelare till Hembygdsföreningen för 1 000 kr. Denna används för ljudinspelningar
till appen Tidsmaskinen, se artikel i Gärdsingen 2013:4.
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