Degeberga Byalag
Verksamhetsberättelse 2008

Allmänt:
Styrelsens sammansättning 2008 har sett ut enligt följande:
Ordf.:
Vice ordf.:
Sekreterare:
Kassör:
Övriga ordinarie ledamöter:
Suppleanter:

Magnus Persson
Seved Ingemansson
Marie Winqvist
Linda Färdig
Ricard Lindblad, Henrik Matsson, Siv Nilsson & Per Malmroth.
Kosti Markkanen, Margaretha ”Gitte” Nilsson och Roger Olsson

Styrelsen har under året haft 9 st protokollförda styrelsemöten, samt ett icke protokollfört möte. Mötena
har hållits i styrelserummet i Tingshuset. Vid två av styrelsemötena har Byalaget bjudit in representanter
från övriga föreningar och företag i Degeberga för att diskutera valborg, julstök och andra gemensamma
frågor. Byalagsstämma / Årsmöte hölls i Tingssalen, där Börje Emilsson från byggnadsnämnden var
inbjuden för att diskutera och informera om utbyggnad av Degeberga.
Medlemsantalet 2008 har varit 48 st enskilda medlemmar och 132 st familjer.
Byalagets engagemang under året:
Byalaget har gjort en del skrivelser under året angående bl.a. 1+1-väg, utbyggnad av Degeberga,
Återvinningsstationen samt deltagit i en budkavel till Medborgarkontoret mm.
1+1-väg mellan Ystad och Degeberga
Angående 1+1-väg mellan Ystad och Degeberga har vi bl.a. uttryckt oro för att räddningsfordon inte kan
komma fram och att för att Degeberga skall bli en omkörningssträcka. Vägverket har nu gått vidare i
frågan och kommer att kalla den nya vägtypen för gles 2+1-väg. Omkörningsmöjligheter kommer att
finnas på 25% av vägsträckan. Där det är 1+1-väg kommer det att finnas en skyltad p-plats per kilometer
för att underlätta omkörning av långsamtgående fordon.
Utbyggnad av Degeberga
Efter Byalagsstämman 2008 så lämnade Byalaget in förslag till kommunen på områden i Degeberga som
skulle kunna användas för nya bostadsområden. Vi har bl.a. hänvisat till en områdesplan som togs fram
efter nedläggningen av Degeberga kommun och som föreslår nya områden i skogen öster om Degeberga.
Byalaget har också uttalat sig positivt till utbyggnad av området mellan banvallen och vägen till Huaröd,
och bett kommunen påskynda besluten. Det har dock tagit tid p.g.a. arkeologiska fynd.
Angående samåkningsparkeringen mittemot banken så har Byalaget meddelat att vi vill ha denna
asfalterad som en permanent parkering som skulle kunna bli utgångspunkt för promenader i ”Bröderna
Lejonhjärtas fotspår” och önskat skyltar om detta vid parkeringen. Detta skulle även kunna blir ett nytt
turistmål.
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Då det blev känt att bodagarna 2009 skall hållas i bl.a. Kristianstads kommun så har byalaget agerat för att
Degeberga skall få vara med på kartan. Efter bearbetning av kommunen och erbjudande om att vi själva
ordnar en bo-mässa i Tingshuset så har vi blivit lovade att få vara med i programmet och vi delar första
helgen med Tollarp. Planeringen fortsätter 2009 tillsammans med kommunen och entreprenörer i byn.
Återvinning / Renhållning
Angående återvinningsstationen i Degeberga har vi åter påpekat att vi åter vill ha lördagsöppet, samt
möjlighet att lämna farligt avfall. Vi har också påpekat vikten av att oftare tömma behållare med plast då
man nu även lämnar mjukplast i dessa behållare.
Renhållningen har svarat med att man har för avsikt att göra förbättringar på Återvinningsstationen i
Degeberga 2009. Angående Lördagsöppet kan man i dagsläget inte lova någon förändrad öppettid. Man
beklagar att det inte blev någon insamling av farligt avfall 2008, men räknar med att det skall bli 2009.
Man kommer att se öka tömningen av plastbehållare i hela kommunen med tanke på de ändrade reglerna.
Byalaget har också engagerat sig i frågan om insamling av gamla kläder i Degeberga som försvann för en
tid sedan. Nu finns tackvare Byalaget en behållare från Erikshjälpen placerad vi Tingstorget.
Budkavel till Medborgarkontoret.
I en budkavel som går runt mellan byarna i kommunen har vi lämnat förslag på vad Medborgarkontoret
skulle kunna syssla med. Vi har föreslagit ett medborgarkontor i Degeberga Tingshus som skulle kunna
hjälpa till med följande:
•
•
•
•
•
•
•

Hjälpa medborgare med att söka EU-bidrag
Hjälpa till med Leader-projekt
Hjälpa till med att söka bygglov och andra tillstånd
Ordna föreläsningar och kulturarrangemang i Tingssalen
Samarbeta med byalag och andra föreningar i regionen.
Medborgarkontoret bör få öronmärkta pengar för satsningar i regionen, och insatser med dessa
medel skulle kunna bestämmas i samråd med byalag och övriga föreningar.
Förmedla kommunala sommarjobb för ungdomar

Degeberga Byablad
Degeberga Byalag har gett ut tidningen Degeberga Byablad med två nummer under 2008. Ett
färgsprakande sommarnummer, och ett juligt vinternummer. 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.
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En särskild redaktion har bildats för att rädda Byabladet. Denna har 2008 bestått av:
Torbjörn Lindén, (redaktör), Seved Ingemansson, Bodil Fredriksson, Barbro Hernvall, Mirja Angerman,
Marie Winkvist, Magnus Ericsson, Agne Ohlsson och Magnus Persson
Byalagets övriga engagemang under året
•
•

•
•

•
•

Anordnat en utställning i Tingshuset under påsken om konstrundan som fyller 40 år 2008. Byalaget
bekostade också den nya skylt som användes ovanför dörren till Tingshuset: ”Konstrond på Hanöland”
som är det gamla namnet på konstrundan i vår region.
Arrangerat Valborgsfirandet tillsammans med Degeberga GOIF. Byalaget bekostade ljudanläggning,
ordnade tillstånd och bjöd in talare – Bengt Fredriksson, en av grundarna till konstrundan. Alla
ungdomar som deltog i fackeltåget fick dessutom en lott där Byalaget sponsrade vinster i presentkort
på Team Sportia som lottades ut.
Vid Degeberga marknad hade Byalaget ett stånd för att marknadsföra Degeberga. Vi försökte
förmedla lediga tomter vid Saxamöllan, sålde Degebergafilmen, broderade handdukar, medlemskap,
delade ut Byablad mm.
Byalaget har arrangerat Julstök på Tingstorget tillsammans med Trollbarn söndagen den 2:a advent.
Byalaget bjöd på glögg & pepparkakor, bjöd in till julsång med SPF:s kör Hjärtats Nyckel och
fiolmusik med Lilla Låtlaget. Dessutom anordnades en tipsrunda till de öppna affärerna under
skyltsöndagen. GOIF hade också förlagt sitt lotteri till Tingstorget denna dag.
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.
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