
DEGEBERGA

Tidning för Södra Gärds bygden. Utgiven av Degeberga Byalag
Nr 57 • December • 2005

Byabladet 15 år!



Snabbt in och Snabbt Ut
Hela 90% av ca 80 fastigheter, som hitintills

sålts av oss i år, har blivit sålda till rekordpriser  inom 3 veckor!

Anlita oss
Om Ni uppskattar omsorg och kvalitet.

Bor i Åhus sedan 1991
Har arbetat i 25 år på LB-hus.
Är arkitekt, produktutvecklare, projektledare 
och säljare.
Registrerad fastighetsmäklare sedan 1986. 
Mäklarkuben 1994
 0703-44 00  66

Bor i Degeberga sedan 1978
Efter 21 år i S-E Banken startade han 1992 Arse-
nalen Syd Krstd, numera MäklarKuben AB.
Högskoleutbildad ekonom/marknadsförare. Har 
även lant-/skogsutbildning.
0705-222 066

Besök gärna vår hemsida
www.maklarkuben.se

Välkommen

Säljarförsäkring? Naturligtvis där det behövs!!!

Utnyttja ett team med över 50 års erfarenhet! 
Vi ger Er effektiv försäljning genom rätt:

Kunskap. Kontakter. Tillgänglighet.
Marknadsföring: 3 Internetsajter + Lokal/Rikspress   

Vi finns vid S-E Banken i Kristianstad Östra Boulevarden 40

Skyltning: vid bankomaten i SEB:s 
entré. Vi är anslutna till Fastighets-
mäklarförbundet FMF.

Öppettider: Kontorstid samt 
delvis helg och kväll.
Tel: 044-12 00 66. Tel/fax: 044-12 90 19
E-post: maklarkuben@telia.com 
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Snabbt in och Snabbt Ut
Hela 90% av ca 80 fastigheter, som hitintills

sålts av oss i år, har blivit sålda till rekordpriser  inom 3 veckor!

Anlita oss
Om Ni uppskattar omsorg och kvalitet.

Byabladet och Byalaget 15 år
Degeberga Byalag har nu varit aktivt i 15 år 
och mycket har uträttats, men det finns också 
mycket kvar att göra. Läs gärna artikeln av 
Claes Jansson - som var med och startade 
Byalaget för 15 år sedan - i detta nummer. 
Han beskriver en del av allt som hittills 
uträttats. Dagens styrelse vill fortsätta att 
förbättra byn. För att göra detta behöver ett 
stort medlemsantal i ryggen och vi vill också 
ha tips och synpunkter på om vad byborna 
tycker är viktigt för byn. Lämna tips till 
någon i styrelsen, eller i Byalagets tipslåda 
utanför Tingshuset.

Byabladet utkom med sitt första nummer 
1991. Alltsedan dess har Degebergaborna 
berikats med en innehållsrik lokal tidning 
som är unik i sitt slag. Som nyinflyttad i 
Degeberga år 2000 blev jag mycket positiv till 
byn bl.a. tack vare Byabladet. Tidningen har 
givit ett bra tillskott i kassan de första åren, 
men de senaste åren har Byabladet genererat 
en del förluster. Byabladets vara eller icke 
vara har diskuterats flera gånger. När den nya 
styrelsen tog vid i år, så bestämdes att Bya-
bladet är viktigt för byn och för Byalaget. Vi 
bestämde att ge ut två nummer 2005, då det 
tar mycket ideell tid i anspråk. Att endast ge 
ut två nummer innebär ökade kostnader för 
en föreningstidning, då vi måste betala moms 
på kostnaderna för tryckeri och distribution. 
Därav har vi blivit tvingade att öka annons-
kostnaderna. Men nu tror vi att vi hittat en 
bra nivå, och räknar med att fortsätta med 
Byabladet två gånger per år. Tommy Karls-
son som gjort design och layout på de senaste 
Byabladen har tyvärr fått förhinder att hjälpa 
oss. Men vi är mycket glada över få presentera 
Torbjörn Lindéns återkomst som tidnings-
makare. Samtidigt vill vi tacka Tommy för det 
jobb han har lagt ner.

Under året har Byalaget bl.a. fortsatt att 
arbetat aktivt för att rädda Degeberga Tings-
hus. Tillsammans med bl.a. Trollbarn, Lions 
och SPF har vi nu nått resultat och huset är 
ej längre aktuellt för försäljning. Planer finns 
också på att ideellt och med företagsspons-
ring inrätta ett kök i huset. Detta skulle göra 
det möjligt för bybor att använda Tingssalen 
för fester och sammankomster. Vi uppmanar 
nu alla företagare att hjälpa till och stötta oss 
ekonomiskt eller med hantverkshjälp för att 
få detta till stånd. Företag som sponsrar får 

reklam i Byabladet samt på en tavla i Tingshu-
set. Kontakta undertecknad!

I övrigt har Byalaget under året medverkat vid 
Valborgsfirandet, sålt Rosa Bandet för Bröst-
cancerfonden, anordnat en Manifestation mot 
cancer tillsammans med GOIF och kommer att 
ordna Julstök på Tingstorget tillsammans med 
Trollbarn. Dessutom sköter Byalaget flagg-
ningen på Tingstorget genom Lennart Nilsson 
och flaggspelet vid norra infarten genom Agne 
Ohlsson. Vi vill härmed tacka Lennart och 
Agne för det fina arbete ni lägger ner för byn!

Ett anonymt tips har vi fått angående Dege-
berga motionsslingor vid hembygdsparken. 
Dessa ägs av kommunen och sköts på ett mycket 
bra sätt av Degeberga stugby. Dock är slingorna 
dåligt skyltade. Start och mål samt rotations-
riktning har ej framgått helt klart. Byalaget 
har löst detta genom att sätta upp enkla skyltar 
vid gaveln på vagnsmuseet i parken. Där är nu 
start och mål för 2 resp. 5 km. Även skylt för att 
visa rotationsriktningen finns då man kommit 
ned en bit längs slingorna. Byalaget har även 
kontaktat kommunen för att få skyltarna om 
motionsslingor samlade till körgrinden för 
hembygdsparken. 

Viktiga frågor för Byalaget är trafiksäkerheten 
och personsäkerheten i byn. Detta tog vi upp 
med politikerna på årets Byastämma i Dege-
berga den 25/10 i Tingshuset. Byastämman 
besöktes av över 60 bybor. En livlig diskus-
sion uppstod vad gällde trafiksäkerheten i byn. 
Refuger vid infarterna för att dämpa hastighe-
terna var ett förslag som restes. Sänkt hastighet 
vid skolan samt varningsskyltar för skarp kurva 
vid ”slottet” var andra förslag som kom upp. 
Byalaget kommer att arbeta vidare med dessa 
frågor och göra någon form av skrivelse till 
berörda instanser. Angående personsäkerheten 
i byn, så har vi ett tema angående detta i dagens 
Byablad. Vi har bl.a. fått svar från polisen på de 
frågor som ställdes för ett år sedan. Vi kommer 
också att jobba vidare med polis och berörda 
instanser i detta ärende. Vi tog också upp fem 
andra viktiga frågor för byn, se separat artikel.   

Sist men inte minst vill vi passa på att gratulera 
Degeberga GOIF till seriesegern i div. 7 södra. 
Bra kämpat, och lycka till i div. 6 ! 

Magnus Persson, 
vice ordförande Degeberga Byalag
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Bökestorp Skrot AB 

Tel: 044-35 04 24
Fax: 044-35 50 37

bokestorpskrot@telia.com

DEGEBERGA
STUGBY AB

• Boende i stuga eller rum
• Konferenser
• Träningsläger
Trollemöllavägen 106, 297 94 Degeberga
Tel 044-35 00 60, Fax 044-35 00 06 
www.degebergastugby.se

Lägenheter
uthyres

Centralt i Degeberga
Olika storlekar och

hyresnivåer

Jan Karlsson
044-350723, 0456-15115

0709-300304

Renovering
och 

omklädsel
av möbler

297 31 DEGEBERGA
044- 35 05 25

Tingsvägen 17 Degeberga
Måndagar:  Stängt
Tisdag, Onsdag, Fredag: 09.00-18.00
Torsdag:   14.00-20.00

Telefon: 044-35 00 48
God Jul & Gott Nytt År

önskar
Marie, Pernilla & Nathalie

Hos

Kerstins 
Pinaler

finns allt ni inte behöver
GAMMALT och NYTT KURIOSA

Gamla Gästis i Degeberga 
Öppet: Söndagar kl 13-17

Övrig tid ring mig
Tel 22 50 38, 0708-92 06 78

Pizzeria
S:t Klara

 Måndag                     Stängt
 Tisdag - Fredag      16 - 21
 Lördag - Söndag       14 - 21

Telefon 044-35 09 99
Tingsvägen 36 • Degeberga 

www.pizzeriastklara.info.se
***Ditt Matställe i Degeberga centrum ***
Alexandra o Benny hälsar gamla och nya 

gäster välkomna !

Hårservice

Oddny  Anderssons
Tingsvägen 52

Telefon:044 - 35 09 40

ROLLO DIVERSE
UTFÖR GRÄV & SCHAKT 

MED MINIGRÄVARE
VÄRMEPUMPAR & 

VVS-INSTALLATIONER

Reino Olofsson          
Kung Borres Väg 95
Tel: 044-35 06 13

0708-45 86 44
e-post: rullis@swipnet.se

ÖPPET

  Nygrillade kycklingar 29:90 :- st         Måndag - Lördag

  Vi har BAKE-OFF           Alltid nybakat

             Baguetter & Wienerbröd
   Vi säljer Önneköps konditorivaror Kakor & Tårtor

      Även mot beställning 2 dagar före

Öppet  Månd- Fred 9-19
             Lörd - Sönd 9-18

Telefon 044-35 50 92

Tis - Tor 9.00-18.00
Fre 9.00-17.00
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Bra att veta

Så är det då november månad och året 
lider mot sitt slut…..

Efter sommarlovet har ännu ett nytt 
läsår börjat och alla skolbarnen har också 
börjat med nya projekt. För skolbiblio-
tekets del så har vi blivit en mindre här 
nu när Gun har slutat hos oss, så därför 
måste vi ha lunchstängt de dagar när inte 
jag jobbar här.

Var själv uppe på Bokmässan i Göteborg 
i slutet av september månad och fick med 
mig hem ett par nya titlar. Pratade med 
bland annat Björn Hellberg som också 
har kommit ut med en ny bok som heter 
”Dominans”. Besökte också en föreläs-
ning där diktaren och författaren Solja 
Krapu läste sina egna dikter, som både 
var roliga och tänkvärda. Hade inte tidi-

Enligt nytt avtal mellan C4-Teknik och 
Föräldraföreningen Trollbarn gäller föl-
jande priser vid hyra av Tingshuset. Här 
finns lokaler för möten, studiecirklar, 
utställningar, danskurser, fester mm. 

Tingssalen Förmiddagar  
Alla dagar:  
Föreningar:  150 kr
Privat:  300 kr

Tingssalen Eftermiddagar
Söndag - Torsdag 
Föreningar:  150 kr
Privat:  300 kr

Tingssalen Eftermiddagar
Fredag-Lördag 
Föreningar:  300 kr
Privat:  600 kr

Styrelserummet ½-dag
Måndag - Fredag
Föreningar: 50 kr 
Privat:  300 kr

Styrelserummet ½-dag
Lördag - Söndag
Föreningar: 50 kr 
Privat:  100 kr

Biblioteket ½-dag
Alla dagar 
Föreningar: 50 kr/tillfälle 
Privat:  100 kr/tillfälle

Övriga smårum  ½-dag
Alla dagar  
Föreningar: 50 kr/tillfälle 
Privat:  100 kr/tillfälle

Trollbarns lokal ½-dag
Alla dagar 
Föreningar: 100 kr/tillfälle
Medlemmar:  150 kr/tillfälle
(varav 50 kr till Trollbarn)
Privat:  200 kr/tillfälle 
(varav 100 kr till Trollbarn)

För heldag Tingssalen gäller Förmiddag 
+ Eftermiddag för aktuell dag
För heldag övriga lokaler gäller dubbla 
priset för halvdag För påsken 2006 gäller 
särskild taxa. Bokning sker via Magnus 
Persson, tel. 044-35 50 80

Om ByabladetTingshuset gare läst något av henne, men har nu i 
dagarna beställt hennes debutroman som 
heter ”Mogen för skrubben”, så vi får väl 
se vad jag tycker om denna. På måndag 
kl 11 kommer det hit en liten teaterfö-
reställning som heter ”Gosedjuren rym-
mer”, denna vänder sig till barn i åldern 
3-5 år och spelas här på vårt Bibliotek. 
Under julen kommer vi i år inte att ha 
så mycket stängt, eftersom det inte är så 
många helgdagar och skolan slutar inte 
heller förrän torsdagen den 22 december. 
Men jag hoppas ändå att jag får se er vid 
något tillfälle på vårt vackra Bibliotek.

Marita Johansson
Filialföreståndare, Degeberga Bibliotek

Telefon: 044 – 13 45 53 eller 0733-13 45 53

Nya skribenter sökes!
Gillar du att skriva? Har du något att 
berätta? Då är det kanske dags att ta 
kontakt med redaktionen för Byabladet. 
Nu söker vi Dig som känner starkt för 
din hembygd och håller berättandets fana 
högt. 
Gammal som ung, alla har vi något som 
vi vill föra vidare till våra medmänniskor. 
Kanske en berättelse om någon fantastisk 
upplevelse, ett porträtt av någon som 
betytt mycket, en historisk händelse med 
anknytning till våran bygd. Eller varför 
inte ett debattinlägg, det finns flera aktu-
ella ämnen som tåls att diskutera. Är du  
med i en förening som du tycker behöver 
lyftas fram? Du kanske filar på en novell 
som behöver vädras i det öppna. Varför 
inte en blomma som är så vacker att alla 
borde veta det. Har du varit på någon 
spännande resa som du vill berätta om? 
Här får du i alla fall chansen att få din 
historia publicerad. Hör av dig till redak-
tionen och visa oss vad du har.
Eftersom detta är en föreningstidning så 
är allting ideellt, vilket innebär att glädjen 
att bli publicerad är det enda honoraret 
som utdelas.

Biblioteket informerar!

26 Måndag Annandag Jul Stängt

27 Tisdag  Stängt

28 Onsdag 10-13 o 14-18

29 Torsdag 14-17

30 Fredag  Stängt

      Januari

02 Måndag 10-13 o 14-19

03 Tisdag  Stängt

04 Onsdag 10-13 o 14-18

05 Torsdag Trettondagsafton Stängt

06 Fredag Trettondedag Jul Stängt

Öppettider under julen

Måndag 10-13 14-19

Tisdag Stängt

Onsdag 10-13  14-18

Torsdag  14-17

Fredag  Stängt

Bibliotekets öppettider

Bli medlem i 
Degeberga Byalag!
För att få en bra tyngd i skrivelser mm 
behöver vi många medlemmar. Stöd vår 
verksamhet och vårt Byablad! Medlems-
avgift 2006 är 100 kr för hela familjen eller 
50 kr för enskild person. Medlemskap 
kan lösas på Julstöket vid Tingstorget den 
11/12 eller genom att sätta in avgiften på 
pg. 6300912-0. Ange namn och adress.



D E C E M B E R  2 0 0 5       N U M M ER  5 7

6

Apotekets öppettider
under julhelgen 
23/12: 9-17
Lunchstängt 12.15-13.15
Julafton & Annandagen stängt
5/1-06: 9-17
Lunchstängt 12.15-13-15
6/1-06: stängt 

www.apoteket.se

Återvinningscentralen 
Degeberga
Onsdag......................14.00-18.00
Lördag.......................08.00-12.00
Torskullevägen (vid bilskroten) 
Helgaftnar och helgdagar stängt.
Telefon: 044-13 48 95

Alla hushåll har möjlighet att lämna 
återvinningsbart material till återvin-
ningscentralen i Degeberga. Vi tar emot 
kyl och frys, vitvaror, metall och skrot, 
grovsopor, träavfall, trädgårdsavfall och 
lysrör. Här finns också flerfacksbehållare 
för tidningar, färgade och ofärgade glas-
förpackningar, metallförpackningar och 
småbatterier.

Degeberga 
motionsslingor
Degeberga motionsslingor finns 
belägna med start i vår natursköna hem-
bygdspark. 
Startplats är vid gaveln till vagnsmuseet.

Blå markering = 2 km elljusspår
Gul markering = 5 km

Elljusspåren är under vinterhalvåret tända 
från mörkrets inbrott till 24.00 och från 
6.00 tills det blir ljust.

Motionsslingorna ägs av kommunen, och 
sköts av Degeberga stugby. 

Bra att veta

DEGEBERGA
AUTOEL O
SERVICE AB
BIL- OCH CYKELTILLBEHÖR •

RESERVDELAR • VERKSTAD •

KIOSK • VIDEOUTHYRNING •

HYRSLÄP • CYKLAR•GASOL

TEL:35 00 21
ÖPPETTIDER:

VARD 07.00 - 19.00

LÖRD 09.00 - 15.00

SÖND 10.00 - 15.00

FORSAKARSGÅRDEN
Det omtyckta och naturliga utflykts- och middagsmålet

Vi erbjuder jultallrikar för 175 kr, Julbord för 295 kr
Barnpris 10 kr per år upp till 12 år

Start från 3:e december

Vi tar emot beställningar och ordnar gärna era
Gillen, Bröllop och Begravningar

Välkomna till Forsakarsgården
hälsar Iris och personal, 

Ha en skön vinter!

F ORSAKARS-
GÅRDEN

Bordsbeställning
Tel 044-35 02 00
www.forsakarsgarden.nu

Hjälp oss att arbeta vidare!
Vi behöver din hjälp och ditt stöd. Vill du arbeta aktivt i styrelsen så hör av 
dig till någon av oss i nuvarande styrelse. Vi behöver nya krafter! Vi vill också 
uppmana hela byn att komma till vår Byalagsstämma – årsmöte den 15/2 kl. 
19.00 i Tingshuset. Då kommer vi bl.a. att diskutera säkerheten i byn. Det blir 
också dragning i medlemslotteriet för medlemmar 2005.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR önskar 

styrelsen för Byalaget 2005
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TEMA SÄKERHET

Kära Degebergabor! 
Jag har blivit ombedd att skriva några 
rader om Nattvandrarna i Degeberga.  
De flesta av er känner till vår ideella verk-
samhet och en del utav er är fortfarande 
verksamma eller har varit. För nyinflyt-
tade känns det förhoppningsvis tryggt att 
veta att vi existerar.

Nattvandrarna är en ideell verksamhet 
som startade för snart 15 år sedan. Från 
början var vi uppdelade i 16 lag som 
bestod av vardera 3-4 personer, totalt 
alltså 50-70 personer. I dag har skaran 
reducerats till hälften.  Vi har ett rullande 
veckoschema där lagmedlemmarna  själva 
bestämmer vilka dagar i veckan dom skall 
vandra, - oftast blir det kvällar och nätter 
vid veckoslutet eller helgen.  Varje lag är 
verksamt var 9:e vecka, cirka 5 helger per 
år.    

Vad gör vi då?  Man kan väl beskriva vår 
uppgift som att vara närvarande på byn. 

Vi kör runt i bil (med ”saftblandare” på 
taket) och iakttar.  Vi skall vara till hands 
om någon skulle behöva hjälp av någon 
anledning.  Vi ingriper inte då det är risk 
för våld, utan observerar.  Vår uppgift blir 
då i stället att kontakta polisen. 

Vi anser att vi fyller en uppgift i byn.  
Varje kväll/natt som går utan incidenter, 
ser vi som en framgång.  Vi ser vår verk-
samhet som preventiv.  Vi bedömer att 
Nattvandrarnas betydelse växer sig större, 
nu när avståndet till polisen verkar till att 
bli längre. 

Det är vår förhoppning att fler vill 
delta som Nattvandrare.  Ni som har 
barn i nedre tonåren är särskilt välkomna 
att delta, - ja alla krafter är välkomna 
förståss.  

Du som är intresserad och vill höra 
mer om vår verksamhet,  ta kontakt med 
Christer Andersson  044- 350949 eller 
Calle Clausson, 044-350808, 350807.  

Degeberga Nattvandrare

Föräldraföreningen TROLLBARN och
DEGEBERGA BYALAG

Inbjuder till

JULSTÖK I TINGSHUSET 
OCH PÅ TINGSTORGET

Söndagen den 3:e advent (11/12) kl. 13-16

 Kl. 14.00 Sånguppträde av: GRÖNE GULLE GIRLS
  (Kända från Sommarscen Österlen)
 Kl. 15.00 Dans vid granen på torget
 Kl. 15.45 Tomten kommer och hämtar önskelistor av alla barn, och bjuder på Godis

*   Brandkåren visar sin utrustning på torget *   Hantverkare från bygden i Tingshuset 
*   Trollbarn säljer kaffe, lussebullar mm. *   Degeberga scoutkår säljer nygrillad korv
*   Julpyssel i Trollbarns lokal till självkostnad. *   Byalaget bjuder på Glögg & pepparkakor 
*   Tommy Jönsson visar och säljer Byafilmer *   Medlemmar från Ripa Modellflygklubb visar   

       upp radiostyrda flygplan, helikoptrar och 
        informerar om modellflyghobbyn  
*   Trollbarn säljer ”granna” granar från Gunnar

Stöd Amnesty!
PG 90 00 72-0
BG 900-0720

Kristoffer 0709-247500
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DEN 25 OKTOBER 2005 öppnade 
Kristianstads kommuns politi-
ker Helén Fritzon(s), och Göran 

Montan(m) dörrarna i Degeberga Tings-
hus för byborna. Med sig hade de repre-
sentant från mark och exploateringskon-
toret Ingvar Lövkvist och från Vägverket 
Rune Mårtensson.

Meningen med en Byastämma är att 
byborna skall komma till tals, ställa frågor 
och få svar. Och Degebergaborna ställde 
upp – över 60 personer kom till mötet och 
många kom till tals.

Första frågan som togs upp var med 
anledning av den nya förskoleavdelningen 
Galaxens inflyttning i de nya lokalerna, 
frågan togs upp av representanter från 
Föräldrarådet. Galaxen hade under som-
maren varit inhyst i Scoutstugan med 
fantastisk personal. Visionerna var jät-
tebra och de nya lokalerna som visades 
för föräldrarna var jättefina, men loka-
lerna gapade tomma. Enligt uppgifter 
Föräldrarådet fått så hade pengarna tagit 
slut så inga madrasser, soffor, gardiner 
eller pedagogiskt material hade skaffats 
vid starten. Resultatet blev dålig akustik, 
hög ljudnivå och mycket trötta barn när 
de varit där. Gardiner fixade föräldrar 
till 11 fönster genom tyg som skänktes 
från Kyrkan. Efter detta anförande blev 
politikerna tagna, de fick även bildbevis. 
Det utlovades att resultat ganska fort och 
att frågan togs med till BUN (Barn och 
utbildningsnämnden) samt till Skolom-
rådet.

Resultat visade sig ganska fort för i skri-
vande stund hade redan pengar hittats till 
material etc. enligt uppgifter från repre-

sentant från Föräldrarådet. (Det hjälper 
att vara aktiv som förälder/bybo!).

Nästa fråga som togs upp var trafiksä-
kerheten. Först handlade det om trafiksä-
kerheten för byn barn på Forsakarsvägens 
övergång från banvallen. Alla barn som 
T.ex. bor på Saxamöllan etc. som korsar 
denna väg är dagligen utsatt för trafiken 
som inte håller hastighetsbegränsningen 
30km/h. Där finns inget riktigt över-
gångsställe och inget trafikljus. Ingvar 
Lövkvist skulle ta med sig frågan men 
lovade inget övergångsställe då Vägverket 
är restriktiva till övergångsställen då de 
anser att det invaggar i en falsk trygghet.

Trafiksäkerheten utanför skolan fort-
satte ur synpunkten att hastigheten inte 
är nedsatt till 30km/h utanför skolan vid 
Tingsvägen. Svaret blev att riksväg 19 är 
tätbebyggt område och att Kristianstads 
kommun vill ha sänkt hastighet fast man 
har hävdat att Vägverket gjort processen 
svår. Vägverket ser riksväg 19 som en väg 
där tung trafik går och de klarar inte de 
höga backarna om 30 km/h skulle infö-
ras. 

Fortsatt diskussion följde om genom-
fartsvägen Tingsvägen då 2 olyckor 
inträffat i norra delen under mycket kort 
tid. Förslag om refuger vid båda infarterna 
av Degeberga som T.ex. 118: s Rinkaby 
framkom för att få ner hastigheten. För-
slag framkom även om att få en varnings-
skylt om skarp kurva i norra delen. 

Som svar blev att i den senaste Regio-
nal Infrastukturplanen visar att transit-
trafik (som lastbilar etc.) har ökat och 
att riksväg 19 är hårt utsatt. Kristianstads 
kommun ämnar ta upp frågan på nytt. 

Även frågan som tidigare lagts ner av 
Degebergabor kanske skall aktualiseras 
- om annan dragning av väg 19 utanför 
byn. Förslag framkom att ha en lastbils-
väg utanför byn – ett förslag som tidigare 
inte genomförts men som kanske inte 
vore så dumt för Degeberga.

Efterfrågan på lägenheter är stora i 
Degeberga och denna fråga tillsammans 
med Kommunens tomter i byn togs 
sedan upp. Nya områden för nybyggna-
tion behövs och intresset är stort. Ingvar 
Lövkvist arbetar vidare med detta till-
sammans med bybornas önskemål som 
kom fram.

Byalaget lämnade under mötet fram en 
skrivelse med sju frågor om Degeberga. 
Trafiksäkerheten och Nybyggnation togs 
spontant upp av byborna. Övriga frågor 
som fanns med i det utskick som Byalaget 
gjort till Kommunen fanns:

Personsäkerheten i byn. Det är närmast 
allmänt känt om att i byn finns problem 
som emellanåt gör personer rädda i byn 
– rädda för inbrott, våld etc. Kommunen 
har kontakt med socialen och polisen i 
frågan. Kommunen och Polisenheten vill 
uppmana alla Degebergabor att rappor-
tera in händelser till polisen – alla små-
brott skall anmäla även om polisen inte 
kommer ut. Detta för att visa att det finns 
många problem och i en förlängning få in 
T.ex. patruller rutinmässigt i byn. Vi alla 
kan hjälpas åt!

Annars finns en medvetenhet hos 
polis, social och kommunen men annat 
resultat kan ej ges i nuläget.

Degeberga Byastämma 2005
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Sockertoppen/Söndreklack som enligt 
Degebergabor växer igen. Som svar blev 
att sedan 2002 så är detta område plane-
rat som Kommunalt naturreservat. Frå-
gan har delvis hängt upp sig men under 
hösten 2005 skall bl.a. 2 utmärkta slingor 
påbörjas. Skötseln skall bli bättre, men 
eftersom det är planerat för naturreservat 
måste vissa delar vara orörda och växa 
fritt. Träd som ligger över bäcken etc. tog 
Ingvar Lövkvist med sig direkt till C4-
teknik och berörda.

Fråga fanns även om Ambulansens 
placering under sommaren i Degeberga 
och det gavs svar på att verksamheten 
kommer att fortsätta och ett avtal finns 
till 2009 för sommarambulans. Ett gläd-
jande besked.

Tomten bakom brandstationen mitt i 
byn togs upp då den inte hålls inordning 
etc. men inga direkta svar gavs av denna 
tomt utan att alla skall ses över av Ingvar 
Lövkvist.

Tingshusets försäljning diskuterades 
och Kommunen kunde komma med ett 
glädjande besked till byns föreningar och 
bybor att inget arbete sker från Kommu-
nen i syfte med försäljning. En nödutgång 
skall monteras till Tingssalen inom kort. 
Målning av fönster och tak kan komma 
igång under 2006. C4-teknik sköter 
underhåll. Även pergolan på torget ser 
C4-teknik över.  

2005 års byastämma i Degeberga kän-
des som en het och bra debatt som visar 
en tydlig vinst för demokratin. Föräldra-
föreningen Trollbarn hade fått i uppgift 
att bjuda på kaffe och kakor och gjorde 
detta till allas glädje.

Jag vill passa på att tacka alla Dege-
bergabor som kom och som sade det som 
behövde sägas, tacka politikerna som ord-
nar så att bybor får sina röster hörda och 
givetvis Föräldraföreningen Trollbarn för 
kaffet. 

Är det någon som vill läsa eller ha en 
kopia av kommunens officiella protokoll 
av mötet så kommer det vara skickat till 
Byalaget. Kontakta gärna vice ordf. Mag-
nus Persson 044-35 50 80.

Undertecknat Sofia Persson

Trollbarn presenterar stolt

JULEPOTTAN
En klassiker i juletid där lekar, sånger, danser & upptåg blandas i en salig 
röra. Julepottan bjuder på en garanterat fartfylld & rolig upptakt till julen 

med riksspelemän från Musik i Syd.

Fredagen den 16 december
Klockan 9:30

Tingshuset, Degeberga

Biljettkostnad:
För medlemmar: 20:-/person
Icke medlemmar: 30:-/person

Biljetter förköps i Trollbarns lokal eller hos Marie Johansson tel 044-
355095

Efter föreställningen bjuds alla medlemmar på en hejdundrande julfest.

ALLA HÄLSAS VÄLKOMNA!

Julstuga i Hembygdsgården, 
Degeberga

3 - 4 DECEMBER KLOCKAN 11-16

Traditionell julstuga med försäljning av hantverk, vävnader, kuriosa, smycke 
, hemstöpta ljus, kakor, tavlor, böcker, bland annat Årsboksregister för 1986 
– 2005, samt årets almanacka.

Lions Södra Gärds har sin försäljning på cafégården, där även Gärds Härads 
Folkdanslag Barn & Ungdom säljer marsipan och glaserade pepparkakor mm. 
Fina lotterier.
Kaffeservering i Sövde Prästgård - även jultallrik.

Lördag klockan 14 Luciatåg med barn från Degeberga skola under ledning av 
lärare Margareta Alvåg.

Söndag klockan 14 Toner i advent med Hembygdskören under ledning av kyrko-
musiker Brita Mogered.

Välkomna till årets julstuga i Hembygdsgården
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Vi är många som är oroade över den 
verksamhet som pågår i Degeberga.
Det rullar in bilar som både är stulna, 
oskattade och belagda med körförbud, 
samt är falskskyltade. ”Ägarna” kör rat-
tonykter eller narkotikapåverkade. 
Är det verkligen så här det ska vara att 
de kriminella kan göra som de vill och 
vi andra som sköter oss får låsa om sig 
och bara gå och hoppas på att inget ska 
hända.
Frågorna är många och vi hoppas att 
dessa svar från polis Ingvar Widell kan 
räta ut några av frågetecknen.
Dessa frågor ställdes till polisen i Bya-
bladet nummer 55 och här har vi nu 
svaren.

Fråga 1: Till vem och vilket telefonnummer 
ska Vi ringa när Vi vill hjälpa polisen och 
anmäla allt som sker i byn? Vad kan polisen 
göra?

Ingvars svar: Idag har polisen telefon-
nummer 11414 och detta kan man ringa 
var man än befinner sig i Sverige. Är 
det något akut, ja då är det fortfarande 
112. När det gäller tips till polisen, eller 
något personligt, då ber man växeln att 
få komma t.ex. till en viss person eller att 
man vill lämna ett tips. Ja, då kopplar de 
till någon avdelning som sysslar med just 
detta ärende.

Polisen är tacksam för tips och ev. 
uppgifter, men vad vi kan göra åt detta 
beror på vad det är för uppgift. Vill inte 
anmälaren tala om vem han är eller stå 
för uppgiften, t.ex. vittna, då kan det vara 
svårt att göra något åt vissa saker.

Fråga 2: Vi i byn vet var det missbrukas 

och vilka missbrukarna är. Många är unga. 
Varför går det inte att hjälpa dem eller sätta 
stopp för det? Kan inte polisen tala med 
hyresvärdarna?

Ingvars svar: Vi känner till olika platser 
eller boende där missbrukare håller till. Vi 
kan inte köra ut personer eller vräka dessa. 
Visst har vi kontakt med vaktmästare och 
hyresvärdar, men det är inte riktigt så lätt 
som man kanske tror. När det gäller unga 
är det allvarligt, men vi samarbetar med 
fältsekreterare och gör saker tillsammans. 
Vet uppgiftslämnaren vilka dessa är och 
var de finns, då tycker jag man ska, som 
i fråga nummer 1, kontakta någon inom 
polisen.

Fråga 3: Vem kan jag tala med när jag blir 
rädd? Polisen kommer jag inte fram till- 
bara konstiga knappval och telefonsvarare.

Ingvars svar: Vet inte vem du ska tala 
med när du blir rädd! Men hjälper det att 
prata med polis när man blir rädd då får 
man ringa 11414.  Man kan inte begära 
att det finns en polis som svarar så fort 
man blir rädd eller ringer till polisen. Men 
som tidigare sagts, är det något akut ring 
112.

Fråga 4: Till flera adresser och hus kommer 
hela tiden olika bilar med körförbud och fal-
ska plåtar. I flera år har det varit så här. Vad 
gör polisen åt vår osäkra trafikmiljö?

Ingvars svar: Skulle vara intressant att 
veta hur man är säker på att fordonen är 
falskskyltade och körförbud. Svaret är 
att vi ofta stoppar dessa fordon som har 
körförbud och de får böter eller vad det nu 

Säkerhet=Trygghet
Polisens svar på Byabladets frågor

kan bli. Men vi får inte ta bilen eller sätta 
in föraren bakom lås och bom för denna 
förseelse, därför kör säkert dessa män-
niskor vidare då polisen lämnat platsen. 
Så är lagen!!!!! 

Fråga 5: Ungdomarna har erbjudits att 
köpa heroin på Tingstorget. Kan inte polisen 
placera sig i Tingshuset ibland?

Ingvars svar: De föräldrar eller personer 
som fått denna uppgift om Tingstorget 
och försäljning till ungdomar är själv-
klart intressanta. Men vad har dessa gjort 
åt saken? Om vi sitter i Tingshuset eller 
bevakar denna plats kan jag inte svara 
på.

Fråga 6: Vi är oroliga och kan inte sova efter 
alla inbrotten. Många gamla vaktar på nat-
ten men vågar inte säga något. Måste vi ha 
det så här?

Ingvars svar: Självklart ska man inte 
behöva ha det på detta viset.  Som polis 
skulle jag också önska att det fanns fler 
poliser. Men nu är det såhär och vi måste 
arbeta efter de resurser som vi har. Hop-
pas alla förstår, som inkommit med dessa 
frågor, att polisen gör vad vi kan med den 
personal som finns att tillgå. 

Hoppas att detta är något svar på Era frå-
gor, men som jag tidigare sagt är det lätt-
tare att ha en diskussion och förklara hur vi 
arbetar. Kanske görs detta tillsammans med 
våra politiker. Kanske man då hade haft lite 
förståelse för vårt arbete, att det är inte så 
lätt alla gånger.

Vänliga hälsningar
Ingvar Widell

TEMA SÄKERHET
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RIKSVÄG 19 GENOM DEGEBER-
GA utgör en livsnerv för byn, 
men vägen är samtidigt en stor 

säkerhetsrisk för liv och egendom för 
byns innevånare och vägens trafikanter. 
Begrunda effekterna, när t.ex. en gasol-
tankbil krockar med annan lastbil med 
farligt gods utanför Din X-stationen 
eller skolan? Nyligen inträffade just en 
sådan olycka på samma riksväg några mil 
söderut. Befolkningen i området chocka-
des svårt, som ju alltid händer när svåra 
olyckor inträffar i ens närhet. Också på 
vägsträckan genom vår by har på senare 
tid en rad svåra olyckstillbud skett med 
tunga fordon inblandade, som väl är hit-
tills utan svårare personskador. 

Vi som bor och verkar i Degebergaom-
rådet måste tillsammans med kommunen 
agera för att minska och på sikt eliminera 
den säkerhetsrisk som den tunga genom-
fartstrafiken utgör. Vi måste arbeta för att 
få vägen flyttad till en säkrare sträckning 
utanför samhället. Genomförandet av en 
ny vägsträckning kan emellertid dröja 
kanske en tioårsperiod, varför tillfälliga 
åtgärder omedelbart måste vidtas för att 
höja säkerheten. Detta kan innebära 
olika trafikregleringar och fartdämpande 
anordningar såsom rondeller vid infar-
terna i norr och söder samt farthinder vid 
de viktigaste vägövergångarna. Gång- 

och cykeltrafikanter måste kunna röra sig 
inom byn utan att riskera livet och den 
tunga fjärrtrafiken så långt det går styras 
bort från byn. Trafikövervakningen i och 
i anslutning till byn måste skärpas - inte 
minst av nykterheten hos förare på väg 
från färjeterminalen i Ystad.

För att kompensera bortfallet av 
”spontanbesökare” måste Degeberga med 
alla medel höja attraktionskraften genom 
att utveckla och marknadsföra byns och 
traktens bästa egenskaper och tillgångar. 
Det är en process som behöver igångsät-
tas omedelbart. När väl förbifarten är 
byggd skall byn vara rustad för en helt ny 
situation. Folk som passerar vår bygd skall 
på olika sätt lockas att stanna till och ta 
del av byns kommersiella och kulturella 
utbud.

Naturen är en av vår bygds största 
tillgångar. Vi har ett behagligt klimat 
och har kring oss en levande landsbygd 
med en unik historia. Enbart detta räcker 
självklart inte för att leva på, men det har 
ett stort värde för oss som bor här och 
en attraktion för besökare till byn. Vårt 
föreningsliv är rikt, och tillsammans med 
miljön utgör det en viktig och utveck-
lingsbar resurs för vår framtid: GOIF 
med fotbollen, Bordtennisen, Cykelklub-
ben, idrottshallens och utomhusplanernas 
olika sporter, Golfbanan, Stugbyn, Forsa-

karsgården och Hembygdsföreningen är 
några exempel. 

Evenemang på marknadsplatsen och 
i hembygdsparken drar årligen ett par 
hundra tusen besökare till Degeberga. 
Nya attraktioner kan skapas med kopp-
ling till dem som redan finns, såsom 
projektet Ekosofens Verkstad, som, när 
det lämnat beslutsbordet och fullföljs 
kommer att bilda en mötesplats för kul-
tur- och naturintresserade.

Dessa tillgångar rätt använda kan i 
kombination öka antalet arbetstillfällen 
inom bl.a. industri- hantverks- och ser-
vicesektorerna. Bygdens många skapande 
konstnärer och konsthantverkare bidrar 
starkt till bygdens egenkaraktär, vilket 
kan konstateras vid påskens konstrundor. 
Fler fasta attraktioner och evenemang, 
attraktiva rastställen och övernattnings-
ställen ökar strömmen av turister som 
mellanlandar i Degeberga, och som 
senare återkommer och sprider vårt goda 
rykte. Genom att aktivera och mark-
nadsföra bygdens särart stärker vi varu-
märket Degeberga, vilket redan är känt 
i vida kretsar långt utanför landskapets 
och landets gränser. Degeberga byalag i 
samarbete med föreningarna, det lokala 
näringslivet och kommunen har stora och 
viktiga uppgifter framför sig!

Kosti Markkanen

Genomfartens betydelse för Degeberga.

TEMA SÄKERHET
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VID FOTEN AV BACKARNA med 
adress Lillaforsvägen 38 i Dege-
berga ligger den gamla skånegår-

den med gårdsnamnet Gröna lund. Här 
har vi efter omfattande renoveringsar-
bete kunnat starta ny verksamhet. Vi, dvs 
Annica Pe Sjöberg, häxan själv, och Jan 
Sjöberg, hoppas kunna skapa ett annor-
lunda utflyktsmål och därmed bidra till 
Degebergas övriga turistattraktioner. En 
annan målsättning är att utveckla buti-
kens sortiment så att det även tilltalar 
bygdens innevånare, presentletare m.fl. 
Verksamheten skall tillvarata gårdens och 
traktens egna förutsättningar, vår vackra 
natur och de gamla gårdsbyggnaderna.  

  Butiken har vi inrett i det gamla kostal-
let och där tillhandahåller vi produkter 
av allehanda slag. Tillbehör och pynt för 
trädgården, det gröna rummet inomhus 
eller för det dukade bordet. Örtte, tekan-
nor, tesilar och örtprodukter för yttre väl-
behag, som örtbad och äkta Marsseille-
tvålar. Linnehanddukar med örtmotiv, 
recept, snaps- och matkryddor, mortlar, 
trevliga flaskor och burkar. Udda pors-
lin- och keramik, krukor m.m. För den 
som vill njuta av dofter har vi oljor, doft-
krus och andra doftprodukter. Vi lägger 
mycket energi på att förnya sortimentet 
och att kunna erbjuda alternativ från det 

allra billigaste till lammskinn från våra 
egna, äkta pälsfår.

 I örtagården som nu går i vinter-
vila växer blommor från mormors rabatt, 
enbart vackra eller till nytta som krydd- 
och medicinalväxter. Här kan Du vandra 
runt och få en uppfattning om växternas 
färger, former och inte minst dofter. Du 
hittar växter för Din egen rabatt, örtagård, 
balkong, eller arrangerade i kruka för att 
ge bort som present. Plantor till försälj-
ning tillhandahåller vi under säsongen 
vid örtagården. Här finns många växter 
med sin egen intressanta historia och 
någonstans i denna har häxan sin plats, 
därav namnet ”Häxans Trädgård”. 

I vårt vackra café, inrett i den gamla 
loggången, erbjuder vi kaffe, te eller 
kall dryck och  dagens kaka. En ökad 
omsättning, hoppas vi, kan ge oss möj-
ligheter att utveckla även denna del 
av verksamheten. I nuläget prioriterar 
vi enbart kvalité, dvs lite men gott. 
Grupper förbokas och kan då erbjudas ett 
större utbud, eftersom vi i sådana fall kan 
använda oss av traktens cateringverksam-
het. I caféet arrangerar vi också föreläs-
ningskvällar för 8-12 deltagare . Vi träffas 
då kring ett i förväg bestämt tema, t.ex 
örtagården, kryddväxter, medicinalväxter 
eller snapskryddning. Mer om detta finns 

på vår hemsida, www.haxanstradgard.nu
Vår galleriverksamhet har hittills 

inskränkt sig till vernissage under påsk-
veckan, men vi har  förfrågningar på gång 
från utställare, som vill ställa ut i våra 
lokaler även under övrig tid på året och vi 
ser med spänning fram emot detta.

Häxans Trädgård,  Lillaforsv. 38 i 
Degeberga har öppet från tidig vår fram 
till jul (fjärde advent), alla dagar utom 
mån-tis, 10.00-17.00

Vi önskar er alla välkomna!
Annica o Jan 

Häxans Trädgård i Degeberga
presentbutik, örtagård, galleriverksamhet och café!

Goda, vackra, praktiska, sköna, väl-
doftande, annorlunda, roliga ting för ute och
inne. Lillaforsvägen i Degeberga, se karta på

hemsidan www.haxanstradgard.nu

JULMARKNAD I
HÄXANS TRÄDGÅRD

Julpynt, smide, linne, porslin, kryddor,
te och mycket annat!

Lammskinn från gårdens
äkta pälsfår – bästa

julklappen!



VÄLKOMMEN 
TILL

 

NÄSTAN SLUTSÅLT!
DEGEBERGA M. OMNEJD

 TÄNKER NI SÄLJA ER VILLA, 
GÅRD, TORP M.M. I VINTER?

RING OSS OMG. FÖR GRATIS VÄRDERING!

TEL. 044-24 51 00, FAX 24 46 56, MOBIL 0705-24 51 26

BERTIL NILSSON 
Ekonom & Mäklare      

Behöver Ni hjälp med bokföring, bokslut, deklaration, bouppteckning
Samt ekonomisk rådgivning. Privat och företag.

Kontakta oss omgående. 

Kontor Estrids väg 11 i Vä 
(Öllsjö ind.omr)
Hemmakontor Skälabäcksv. 
Bökestorp, Degeberga.

E.mail: va-maklaren@fmf.se
    BESÖK VÅR NYA HEMSIDA

www.va-maklaren.se
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Efter att under vinterhalvåret läst i en 
studiecirkel om Bohuslän gjorde SPF 
Degeberga en resa med Olssons Buss i 
Vittskövle till detta landskap i mitten av 
augusti.

EFTER SAMLING I VITTSKÖVLE 
tidigt på morgonen den 14 augus-
ti gick färden först till Degeberga 

för att fylla bussen och därifrån via Häss-
leholm, Örkelljunga och Laholm till 
första pausen vid Snapparp för kaffe och 
”fralla”.

Därifrån fortsatte vi längs E 6-an till 
Uddevalla över den nya bron med dess 
ståtliga brospann på över 60 m. Här var 
första anhalten på Muséet, där vi fick en 
fin inblick i hur befolkningen i landskapet 
och särskilt i kustbandet hade haft det 
från förr till våra dagar.

Efter lunchen, som intogs på muséet, 

fortsatte vi till Skaldjursbankarna och tit-
tade på resterna av ett mäktigt lager av 
snäckskal, som bildats vid inlandsisens 
tillbakadragande för c:a 11000 år sedan.  
Denna sevärdhet är numera  naturskyd-
dad eftersom materialet i bankarna förr 
var ett eftertraktat fyllnadsmaterial, inte 
bara vid järnvägsbyggande utan även vid 
övrigt byggande, och  som foder åt bl.a. 
höns.

Därifrån gick färden vidare mot målet 
som var Kungshamn och efter att först ha 
besökt Smögen med dess klippor, stugor, 
flotta hus, brygga och lustbåtar inkvarte-
rades vi på Kungshamns hotell.

Dag 2 gick färden till Stångenäset och 
Lysekil, där vi besökte ”Havets hus”, ett 
mycket stort akvarium, som visade hur 
havets olika fiskar lever.

Kyrkan  från 1901 var ett imponerande 
byggnadsverk ritat av arkitekten Adrian 
Pettersson. Kyrkan är 63 meter hög och 
toppen på spiran befinner sig 95 meter 
över havet.

Därefter begav vi oss till färjeläget för 
att åka över Gullmarsfjorden till Bokenäs 
och via Ängön ta oss med färja till Flatön 
och Handelsman Flinks affär, känd från 
Evert Taubes visor. Minnesstenen över 
Evert Taube fotograferades av många 
resenärer.

Ny färja över Malö sund till Orust 
och Morlanda kyrka, som var väl värd ett 
besök. Via Ellös, och Hälleviksstrand for 
vi till Tegneby, där vi tittade på den kända 
megalitgraven ”Hagadösen”. Den är lika 
gammal som pyramiderna i Egypten. 
Färden gick vidare till Tjörn och Klä-
desholmen, där vi gjorde ett kort besök 

Pensionärernas utfärd till 
Bohuslän den 14–17 augusti
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i centrum, för att därefter fortsätta över 
Tjörnbroarna till Stenungsund och vidare 
på E 6-an tillbaka till Kungshamn.

Nästa dag gick färden till Sotenkanalen 
för att titta på kanalen, som grävdes under 
början av 1930-talet, som en skyddad far-
led för de fartyg, som trafikerade det oftast 
farliga havet utanför Ramsvikslandet.

Vi fortsatte längs kusten till Svenneby 
1100-tals kyrka med dess åldriga inred-
ning (från 1600 -1700-talet) och med 
klockstapeln placerad på en hög klippa 
bakom kyrkan. Repet till klockan hänger 
ner på klippsidan. 

Sen for vi vidare förbi den nya kyrkan 
från 1900-talet och vidare genom Ham-
burgsund och Fjällbacka, med Ingrid 
Bergmans-statyn, till Grebyfältet och 
Vitlyckemuséet i Tanumshede, ett av 
Unescos världsarv.

Efter att vi tittat på bl.a. de världsbe-
römda hällristningarna fortsatte vi norrut 
till Svinesund och via den gamla bron in 
i Norge och tillbaka över den nya åter till 
Sverige.

Vi gjorde ett kort uppehåll i Strömstad 
för att se på det berömda Stadshuset med 
sina tinnar och torn och åt en glass innan 
färden fortsatte söderut  till Ulebergs-
hamn, där vi tittade på ett konstverk av 
Eva Lootz, kallat ”Linnés hand”.

Det är stenar resta på en äng och har 
formen av en hand och en del av under-
armen. Imponerande !

Därefter gick färden vidare till Sten-
huggarmuséet i Hunnebostand, där vi 
fick en mycket trevlig och lärorik guid-
ning om  hur man i gamla tider bröt sten 
och bearbetade denna.

Efter denna innehållsrika dag smakade 
det förträffligt med middag på hotellet.

 
Sista dagen for vi efter en stadig frukost 
(det var endast stekt bacon och äggröra 
som fattades)  till Kungälv för ett besök på 
Kexfabriken och därefter Bohus fästning, 
där vi gjorde  en guidad rundvandring.

Färden fortsatte till Göteborg och 
Torslandaverken för ett intressant besök 
på VOLVO och sedan till Kvibille Gäs-
tis, där vi åt en gemensam middag för att 
sedan fortsätta hem till Degeberga och 
Vittskövle efter en lyckad utfärd till ett 
mycket vackert landskap, som överallt 
bjuder på fantastiskt vackra naturscene-
rier.
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Degebergabygdens 
Byggvaruhus

Lokalförening i Brösarp, N Björstorp
Vägen mellan Gaddaröd och ”Piraten”

Vardag 07.00-16.00 • Lördag 08.00-11.00
Lunchstängt 12-12.45

0414-739 90

Degeberga
Slakteriprodukter AB

Julen närmar sig!
Handla i charkdisken för minst 500:-
Så får du köpa 2 kg oxfärs för 30:- eller fläskfärs för 20:-

Nu börjar det bli dags att beställa julskinkorna 
och övrig ”julamad”!

1/2 gris av ”hampig” styckad i kartong 32 kr/kg
1/2 kalv av köttras 60 kr/kg

1/4 oxe från fram & bakdel 50 kr/kg

Yvonne & Malins Catering bara växer!

Vi har öppet Fre 14-18, lör 9-13 Tel 044-35 05 93, 35 04 71
OBS! Tel tid 07.30-9.00, 16.00-17.30

GUNNARS GRANAR 
Vi har öppen gårdsförsäljning 

av JULGRANAR. 
från lördag 

10december.
Du hittar oss i Norrlia. 

Från Degeberga 
kör mot Lillehem - 2 km, 

ta vänster mot NORRLIA,  
kör ca. 300 m, vid gult 
hus(vänster) hittar du 

gårdsförsäljningen.

VÄLKOMNA!

Bodil och Gunnar Göthner
tel. 35 00 10
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De flesta från Degebergatrakten har väl 
susat förbi Eskilstorp på sin väg norrut 
mot Kristianstad, utan att reflektera vare 
sig över den gula skylten mot Eskilstorp, 
eller vad det är för ett ställe. Men Eskil-
storp har faktiskt en intressant historia, 
väl värd att berätta.

EN TILLBAKABLICK

Eskilstorp är beläget dryga halvmilen 
från Degeberga, i Vittskövle sockens 
nordvästra del. Det var tidigare en bondby 
som kan ha varit en egen socken, men som 
sedan kommit at läggas under Vittskövle 
genom en socken- sammanslagning. En 
del uppgifter talar för att Eskilstorp var 
huvudbyn i området vid tiden för kris-
tendomens införande (1000-talet) och 
socken-bildandet. 

    Området kring Eskilstorp domineras 
av torra och magra sandjordar som i vissa 
fall är sämre som åkerjord. Detta förhål-
lande gäller om sanden har ett jämförel-
sevis torrt och högt läge, den kallas då 
”brännsand”. Den användes då vanligen 

till betes- eller skogsmark istället.

JORDFÖRSTÖRING

Vittskövle Gods har dominerat utveck-
lingen i socknen, och var tidigt en före-
gångare inom jordbruket. Vid slutet av 
1800-talet hade utvecklingen gått så långt 
att det bara fanns åker och äng kvar inom 
socknen. All utmark var försvunnen i ett 
i övrigt nästan helt trädlöst landskap. En 
del av trädesåkrarna brukades inte, utan 
låg i längre träda, i en del fall uppemot 
16-20 år, och användes då som betesmark. 
Denna utveckling hade troligen pågått 
under lång tid. 

Landskapet var så hårt exploaterat att 
jordförstöring skedde på en del håll. 

Spåren kan än idag ses som flygsands-
dyner, ibland flera meter höga. Hela det 
sandiga området är sedan länge planterat 
med tall, en nödvändig åtgärd för att för-
hindra fortsatt jordflykt. 

Om man studerar gamla lantmäteri-
handlingar kan man se att stora arealer 
har bedömts som avrösningsjord (icke 

odlingsbar jord) i akterna. Förhållandena 
kan därmed inte ha varit de lättaste för 
byborna.

LAGA SKIFTET

Flera gamla bykärnor försvann totalt vid 
skiftena, det rörde sig då ofta om byar där 
alla gårdarna var frälsegårdar under ett 
och samma gods, vilket i Eskilstorps fall 
var Vittskövle.   

    Eskilstorp bestod av åtta bondgårdar 
då det undergick ett laga skifte (reform 
som eftersträvade rationaliseringar inom 
jordbruket) år 1838. Av dessa ursprung-
liga åtta gårdar finns inget kvar efter det 
att hela byn vräktes under åren 1839-40. 
Därefter etablerades i stället en s.k. platt-
gård (storgård). Detta gjordes från godsets 
sida för att effektivisera jordbruket och 
skapa större och mera sammanhängande 
odlingsytor.

Av den lilla bondbyn återstår idag bara 
en enda gård, kallad Eskilstorp.

Roger Olsson

Eskilstorp – byn som försvann
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I BÖRJAN AV MAJ 2003 vandrade jag till-
sammans med Jan Danielson utefter 
Mörkavadsbäcken i hembygdspar-

ken. Jan berättade om hur unik dalgången 
är för djur och växtlighet i och omkring 
bäcken. Han hade just fyllt 65 år, och han 
hade tankar på att inom något år trappa 
ner sitt hektiska liv som radio- och TV:s 
naturreporter. ”Här skulle jag vilja skapa 
ett Naturum, en mötesplats för männis-
kor med intresse för och nyfikenhet kring 
naturen och människans roll i naturen.” 
Han poängterade att den unga generatio-
nens engagemang är en förutsättning för 
att skapa ett hållbart samhälle. Skolan har 
en helt avgörande roll i detta arbete. ”Jag 
är beredd att donera litteratur och andra 
samlingar och att visa vårt beroende av att 
samspelet mellan natur och kultur fung-
erar.” Jan kallade sig själv ”ekosof ” för att 
markera samhörigheten mellan ekologi 
och filosofi.

Jan Danielson fick aldrig tillfälle att 
själv förverkliga sin dröm. I juni samma år, 
under ett arbetspass i Sundsvall där årets 
TV-sändningar av naturprogram plane-
rades, drabbades han av en stroke, som 
helt oväntat tog hans liv. En av nutidens 
stora folkbildare och en populär radio och 
TV-personlighet var borta.

EKOSOFENS VERKSTAD

Chocken efter Jans död var stor för hans 
många vänner över hela landet. Familjen, 
som var väl förtrogna med hans tankar, 
donerade hans värdefulla naturbibliotek, 
hans stora manuskript- och klippsamling, 
naturalier av olika slag, och man ställde 
filmer, bandinspelningar, fotomaterial 
etc. till förfogande. Målet var att tillsam-
mans med Gärds Härads Hembygdsför-
ening förverkliga Jans vision, som kom 
att kallas ”Ekosofens Verkstad”. Namnet 
markerar att det är en levande verksam-
het - en ”verkstad” – man vill skapa, inte 
ett museum i dess traditionella form. I 
denna verkstad skall människor i alla 
åldrar samlas; skolklasser, studiegrupper, 
föreningar och företag för att studera och 
diskutera, göra exkursioner och skriva 
uppsatser i ämnen inom sektorn kultur 
och natur. Biblioteket och samlingarna 
skall vara tillgängliga för alla liksom den 
omgivande naturen.

ARBETSGRUPP, 
INTERIMSSTYRELSE, STIFTELSE

En arbetsgrupp bildades med medlemmar 
i GHH och familjen, och den utökades 
snart med representanter för kommun, 
högskola och universitet, föreningsvärl-
den m.fl. Efter att ha genomfört flera 

hearings och uppvaktningar konstate-
rade gruppen att intresset var stort, inte 
bara lokalt utan regionalt och nationellt, 
för att förverkliga Ekosofens Verkstad 
enligt Jans vision. Våren 2004 bildades en 
interimsstyrelse uppgift att ge förbereda 
genomförandet praktiskt, organisatoriskt 
och ekonomiskt. Det offentliga samhället 
– kommun och region - näringslivet och 
föreningsvärlden har sagt sig vilja med-
verka, och GHH ställer mark till förfo-
gande i hembygdsparken. Huvudman 
skall vara en stiftelse, och i dess styrelse 
skall bl.a. ingå representanter för de fram-
tida användarna. 

PLATSEN OCH BYGGNADEN

För att konkretisera projektidén fick 
undertecknad i uppgift att tillsammans 
med interimsstyrelsen skissera en bygg-
nad för Ekosofens Verkstad. Placering och 
utformning skall utgå från hembygdspar-
kens unika miljö med dess historiska 
byggnader och vackra natur. Vi valde ett 
läge i södra delen av hembygdsparken 
och att utnyttja sluttningen ner mot 
Mörkavadsbäcken. Mot ”byavägen” mel-
lan Kragahuset och Knopparpsgården 
kommer byggnaden att ha en våning, och 
mot dalgången i öster två våningar. På 
så sätt kommer den att ansluta sig till de 

Ekosofens Verkstad 
från sydväst

Ekosofens Verkstad i Hembygdsparken
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Ekosofens Verkstad i Hembygdsparken
historiska byggnadernas skala, samtidigt 
som vi i en souterrängvåning får tillräck-
liga utrymmen för samlingar och möten. 
Fasadmaterialet blir trä, och färgskalan 
den samma som vi kan se på Ivar Johns-
sonmuseet längre upp i parken.

Byggnadens planlösning har presente-
rats i en särskild folder som tryckts upp i 
stor upplaga, varför jag här bara nämner, 
att det på entréplanet kommer att fin-
nas en större lokal, som skall fungera för 
utställningar och olika arrangemang samt 
en mindre ateljé och ett arbetsrum. Bygg-
naden öppnar sig mot naturen i dalen 
genom ett glasparti som går genom båda 
planen. Genom en hiss och en öppen 
trappa når man den nedre våningen, 
med det stora biblioteksrumme, som 
också fungerar som samlingsrum för en 
besöksgrupp eller en skolklass. Här finns 
också ett pentry och ett forskarrum samt 
arkiv och förvaringsplats för Ekosofens 
Verkstad bild-, filmarkiv och övriga sam-
lingar.

Enligt planerna kommer stiftelsen 
Ekosofens Verkstad att bildas under våren 
2006. Avsikten är också, att byggnaden 
skall vara på plats före nästa årsskifte.

Degeberga 2005-10-24
Bengt Berglund

                   i S ödra Gärds bygden

Lisbeth Göranson
Tel: 044-35 15 95, Mobil: 070 -324 89 99

Röjer
Avverkar
Säljer ved

Tomthuggning
Skogsskötsel

Inge Olofsson 
044-35 07 68 
0708-35 0768

Magnus Rönndahl 
044-35 07 62 
0708-35 07 62

DEGEBERGA 
TAXI

8-sitsiga minibussar med 
högkomfort.Handikapputrustade.

Endast förbeställning

Tel 044-35 08 02
Mobiltel 070-202 92 82

Lisbeth Göransson

Tel: 044-35 15 95, 0703-24 89 99



Vissteduatt enav deviktigastehälsoupptäckternaunder senaste
år, ärmer än2000år gammal!
Vi dricker Tahitian Noni Juice och mår mycket bättre!

Vill duvetamer?
Oberoende distributörer:

Bodil Fredriksson
tel 044-351617
bodil.fredriksson@telia.com

Linda Sundvall
tel 044-350868
linda.sundvall@telia.com

Gunnel Bladh
tel 044-350755

Degeberga-
filmerna 2005

Del 1 & 2 är nu klara
Varje del är ca. 3 tim lång.
Som vanligt med blandat

Innehåll T.ex. Häxans träd-
gård, Degebergas Rock-

Olga,  Lill-Elvis,
 Dragspelsmusik

Degeberga marknad.

Film, tal. redigering:
Tommy Jönsson

Är du intresserad av fil-
merna

Ring Tommy
044-35 07 78, 070-

524 70 24
Film i Degebergabygden 

sedan 1981.

           Låt inte stearinljusen 
vara tända utan uppsikt.

      Brandkåren vill också 
             ha en stilla Jul.
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Många har sett annonsen om att Hem-
slöjdsboden i Degeberga är till salu. 
Ändå fler har hört ryktet om föränd-
ringen. Alla har nog undrat om denna 
institution i Degeberga – med kunder 
från både när och fjärran – för gott skul-
le försvinna. Byabladet kan nu lugna 
alla oroliga – det blir en fortsättning i 
ny regi!

BYABLADETS UTSÄNDE HAR TRÄF-
FAT Siv Nilsson – Hemslöjds-
bodens grundare – och Johanna 

Rahm och Lina Raihle – de nya ägarna. 
Siv har nu drivit Hemslöjdsboden i 43 

år! Idén till sin affär fick hon vid ett besök 
den 6 juni 1962 i en affär i Sjöbo. Några 
månader senare, nämligen den 3 decem-
ber samma år, öppnades Hemslöjdsboden 
i en 20 kvm stor lokal på Tingsvägen 35. 
Innan dess hade Siv skaffat sig gedigen 
affärserfarenhet både ifrån Konsum och 
en i egen regi driven blomsteraffär. 

Den 3:e december 1962 skedde star-
ten och fram till 1973 höll man till i den 
gamla lokalen, därefter skedde flytten till 
nuvarande plats där Konsum dittills hade 
funnits. Onekligen måste det ha varit en 

stor händelse för Hemslöjdsboden att 
flytta till en ny större  lokal – från 20 kvm 
till dagens ca 300 kvm! 

Siv är i den lyckliga belägenheten att 
hon aldrig har känt det tråkigt eller arbet-
samt att låsa upp dörrarna till affären på 
morgonen. Det är som hon säger ” man 
vet aldrig vad som händer under dagen 
– den ena dagen är aldrig den andra sig 
lik”. 

Vad ligger bakom Sivs framgång med 
Hemslöjdsboden? Siv framhåller att det 
är satsningen på kvalitet och lyhördhet 
för trender och vad kunder vill ha som 
nog ligger bakom utvecklingen. Siv har 
även månat om att hålla en egen profil 
på produktsortimentet – ”det skall alltid 
finnas något för alla kunder”. Ryktet 
om Hemslöjdsboden har alltid spritt sig 
ifrån mun till mun = den bästa reklamen. 
Kunderna har alltid tagit god tid på sig i 
affären och – som Siv säger – ibland även 
ha haft en ren social funktion.

Siv har ibland varit orolig för hur 
hennes livsverk skall kunna leva vidare. 
Det är därför hon idag med stor glädje 
kan konstatera att hon har fått rätt efter-
trädare och att allt bara känns positivt. 

Hemslöjdsboden kan leva vidare!  
De nya ägarna är Johanna Rahm och 

Lina Raihle. De har tagit över Hem-
slöjdsboden med tillträde 2006.01.01. I  
köpet ingår även fastigheten med flera 
lägenheter. Johanna och Lina bor båda i 
Vallarum. Johanna är idag sjuksköterska 
på MAS och Lina är grundskollärare. De 
har i flera år pratat om att starta en egen 
affär då de har intresse av att skapa, måla 
och sticka. De hade ryktesvägen hört talas 
om att Hemslöjdsboden skulle säljas och 
blev därför mycket intresserade. Johanna 
och Lina är båda mycket glada över att 
deras idéer om framtiden nu kan förverk-
ligas!

Johanna och Lina vill driva Hemslöjds-
boden fortsättningsvis i samma anda som 
Siv så framgångsrikt bedrivet. De vill var-
samt ändra lite på produktprofilen så att 
man även når en yngre kundkrets. 

De båda nya ägarna kommer att prya 
under hösten hos Siv.

Byabladet önskar Siv, Johanna och Lina all 
lycka och framgång i sina respektive nya rol-
ler i livet genom

Magnus Ericsson

Hemslöjdsboden har fått nya ägare

Johanna Rahm, Siv Nilsson 

och Lina Raihle
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AG BLEV UPPRINGD HÄROMKVÄLLEN. 
Samtalet fick mig att känna mig som 
fänrik Stål. Den gamle Runeberg hade 

nog beskrivit det ungefär så här:

”Jag hört om Degeberga Byalag 
och även jag är Degebergabo. 
Min håg är tänd att höra mer. 
kanhända får jag det av er?”

Så var hans hälsning. Jag såg 
förvånad upp ur boken, 
en glans uti mitt öga låg, 
som om jag stått för roten: 
”Jo därom kan jag ge besked, 
om herrn så vill, ty jag var med.”

Till flydda tider återgår 
min tanke än så gärna, 
mig vinkar från förflutna år 
så mången vänlig stjärna. 
Välan, vem följer nu mitt tåg 
på Degebergas dunkla väg? 

Alltnog, jag var alltså med från början, 
då Degeberga Byalag startades för 15 
år sedan. Initiativet kom från ett antal 
personer som såg att Degeberga kom 
alltmer i skymundan bakom central-
orten Kristianstad och Åhus. Man 
insåg att det fanns stora utvecklings-
möjligheter också i Degeberga, men 
att bygden på något vis måste göra sig 
hörd utåt. Detta var i slutet på åttiotalet. 
En grupp sattes samman för att skissa 
på stadgar, skrapa ihop litet startkapital, 
forma en interimsstyrelse och så små-
ningom utlysa ett formellt möte för att 
starta en förening. Något namn fanns 
ännu inte.

Gruppen tiggde ihop litet saker från 
diverse företag som kunde lottas ut på 
Företagarnas julmarknad i Sporthallen. 
Vi fick låna ett bord och en Degeberga-
flagga.

Ett större företag hade på underliga 
vägar bekostat knappar och stripes med 
Självfallet-symbolen som vi kunde sälja. 
Alla var entusiastiska och försäljningen 
gick lysande.

Det fanns massor av idéer, men vi insåg 
snart att man måste ha tillgång till pengar 
för att kunna förverkliga dem. Man måste 

också ha många medlemmar för att få 
gehör hos politiker, tjänstemän och andra 
berörda. Degeberga Byablad skapades. 
Det blev en lokal tidning av hög kvalitet 
som var alldeles unik vid denna tid. Den 
har alltsedan dess genererat de nödvän-
diga pengarna. Medlemsavgiften kunde 
därför redan från början sättas symboliskt 
låg för att stimulera till högt medlemstal.

Vad har då uträttats? För att nämna en 
del. Gång och cykelvägen längs Tingsvä-
gen har kommit till stånd. Genom ’tyst 
diplomati’ lyckades Byalaget få fram 
pengar både från Vägverket och Shell. 
Därvid ändrades ett beslut i kommunal-
fullmäktige och även kommunen sköt till 
pengar. En bro har byggts mellan Saxa-
möllan och Trolldalen. Helt bekostat av 
Byalaget. Välkommenskylt har satts upp. 
Våra Nattvandrare har fått stöd. Tings-
huset har gjorts levande och inte minst 
har Tingstorget förvandlats till en attrak-
tiv plats.

Allt detta har varit viktigt och posi-
tivt. Men det viktigaste har varit att det 
visat att det finns engagemang och kraft i 
Degeberga. Detta har bland annat resul-
terat i att Degegberga och Forsakar fått 
en mera framstående plats i kommunens 
broschyrer, att namnet Degeberga har 
dykt upp på fler vägskyltar och att Forsa-
kar och stugbyn blivit tydligare utmärkta 
med mera.

Det har genom åren ofta hörts att 
det bara är nyinflyttade som engagerar 
sig i Byalaget. Detta är absolut inte sant.  
Många personer med rötterna i Dege-
berga har engagerat sig, och engagerar 
sig, och mycket av det som åstadkommits 
hade varit omöjligt utan deras kontakter 
i bygden. Däremot är det förhållandevis 
många nyinflyttade som arbetat aktivt i 
Byalaget. Jag är själv en av dem. Detta är 
ganska naturligt. Vi är inte hemmablinda, 
utan ser med klara ögon vilken underbar 
plats på jorden Degeberga är. Det är därför 
vi flyttat hit! Det är då lätt att engagera sig 
för att tala om för världen att Degeberga 
finns och att hjälpa till att göra samhället 
ännu bättre.

För att slutligen anknyta till de 
sista raderna av de inledande verserna:  
” Välan, vem följer nu mitt tåg      på Dege-

bergas dunkla väg?”
Degeberga Byalag har nått tonåren, 

och detta är en besvärlig tid, även för 
föreningar.

Den ursprungliga entusiasmen hos 
medlemarna falnar, medlemsantalet 
sjunker och årsmötena är ödsliga till-
ställningar. Detta kan man se hos många 
föreningar, inte minst hos Nattvandrarna 
i en tid då de behövs mer än någonsin! 
Det är en kritisk fas. Risken finns att 
hela projektet rinner ut i sanden. Men de 
föreningar som överlever kommer oftast 
ut stärkta.

De aktiva medlemmarna i Byalaget 
stretar engagerat på, men de behöver 
Degebergabornas stöd. Det är svårt för 
dem att göra sig hörda om de inte har en 
rimlig medlemsbas att falla tillbaka på.

Mycket har gjorts under Degeberga 
Byalags första 15 år, men mycket återstår 
att göra i vår föränderliga värld. Som tidi-
gare sagts är medlemsavgiften symboliskt 
låg, mindre än två kronor i veckan för hela 
familjen! Jag vill därför uppmana alla och 
envar att bli medlem i Degeberga Byalag. 
Detta är ett enkelt sätt att stödja de aktiva 
medlemmarna, ge dem kraftigare röst 
i kontakt med omvärlden och en större 
möjlighet att främja vårt Degebergas 
fortsatta utveckling.

Claes Jansson

En återblick
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Tingsvägen 23  Degeberga Tel 044-35 07 10 Ring och boka tid!

Marias
Fotvård

Unna dig fotvård! 
Köp presentkort!

KIROPRAKTORBEHANDLING

Ulla Jacobsson-Kautsky
Legitimerad Kiropraktor

Peter Kautsky
Legitimerad Kiropraktor

Medlemmar av Legitimerade
Kiropraktorers Riksorganisation

Nya Boulevarden 10, Kristianstad
Telefon. 044-21 22 22

B-A BYGGKONSULT AB
DEGEBERGA

Lillafors Snickeriet AB
(fd Forsakar Form)

Bruno
Håkansson

Arne
Svensson

Öppet alla dagar 8.00 - 21.00 
Telefon 35 06 44

Nybakade frallor och franskbröd varje dag – även söndagar

AFFÄR   KIOSK   GATUKÖK

M j e l aWienerbröd 
och kakor från 
Café Sandhem

Färdiga 
baguetter 

och sallader 
vid beställning

Hemmasydda Utklädningskläder
Utklädningsatteraljer

Leksaker
Hobby som pärlor, smyckedelar, färg, 

skumstämplar, decoupagelack och mycket mer
pyssel

Syr även på beställning efter dina önskemål

Öppettider i ”Syrummet”
Lördagar 9-12

Och enl. överenskommelse
Det är bara fantas in som sätter grä nser …..

Sofia Persson, Tingsvägen 82, Degeberga
Tel. 044-355080, 0708-793645

www.fiashemmapuleri.se
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I DET TYSTA HAR en ny flygplats eta-
blerats i Degeberga, de första flygpla-
nen startade redan den 28 september, 

sedan dess har ett hundratal flygplan och 
helikoptrar lyft och landat varje vecka.

Etableringen har skett i det tysta, 
kommunen hanterade ansökan snabbt 
och gav tillstånd till flygverksamheten i 
slutet av juni.

Trots att flygverksamheten har pågått 
sedan september har ännu inga bybor 
klagat på störande buller.

Flygplanen och helikoptrarna drivs av 
elektriska motorer vilket gör att de näst 
intill blir ljudlösa, flygplanen är dessutom 
små och ultralätta, och flygningen sker 
inomhus, 

det handlar om radiostyrda modeller.
Varje onsdagskväll mellan klockan 

19-20.30 under höst och vinterhalvår 
förvandlas Degeberga Idrottshall till en 
flygplats för radiostyrda modellflygplan 
och helikoptrar.

Medlemmarna i Ripa Modellflyg-
klubb har de senaste tre åren flugit 
med dessa små ultralätta modeller i Vä 
- skolans idrottshall, i ett försök sprida 
intresset och utveckla modellflyghobbyn 
har verksamheten förlagts till Degeberga 
denna säsong .

Den tekniska utvecklingen har gått 
rasande fort de senaste åren, det är små 
bortslösa trefasmotorer som driver inom-
husmodellerna framåt, energin kommer 
från små uppladdningsbara lithiumbat-
terier, flygplanen väger 200 -300 gr fullt 
flygklara, flygtiden varierar, mellan 20-30 
minuter flygtid per laddning är ganska 
normalt.

UPPRINNELSEN TILL RIPA MODELLFLYG-
KLUBB STARTADE I DEGEBERGA. 
Ett försök att starta en modellflygklubb 
med verksamhet  i Degeberga gjordes 
redan på tidigt 90-tal, dåvarande redak-
tören för Byabladet Manne Bäckström 
sökte intresserade ”eldsjälar” med möj-
lighet att etablera någon form av teknisk 
hobby med verksamhet i den dåvarande 
fritidsgården på Tingshustorget i Dege-
berga. 

Några modellbyggare gjorde ett kraft-
fullt försök att väcka intresse hos bygdens 
ungdomar i samband med en utställning 
i stora Tingshussalen under sportlovs-
veckan 1992. 

Utställningen var välbesökt och ett 
tjugotal namn samlades in för fortsatt 
utveckling. 

Flera lokaler i Tingshuset var redan 
då outnyttjade, men att etablera en ny 
verksamhet i dessa visade sig vara svårare 
än tänkt varför planerna på att bilda en 
modellförening lades på is. 

En  välvillig lantbrukare i Degeberga 
lånade dock  kostnadsfritt ut erforderlig 
mark för att tillgodose behovet av ett litet 
modellflygfält i byn.

Det lilla flygfältet lockade piloter 
från Degeberga och omgivande byar och 
modellflygverksamheten växte.

Modellflygarna blev allt fler, modell-
flygplanen allt större, vilket sammantaget 
medförde att behovet av ett större flygfält 
växte.

Hösten 1995 flyttades flygverksam-
heten till Ripa och det ”gamla” flygfältet 
där, i november samma år bildades Ripa 
Modellflygklubb.

Ripa modellflygklubb har i år 100 talet 
medlemmar i alla åldrar, modellflygfältet 
i Ripa har utvecklats till ett av Sveriges 
bästa, med en yta på 72.000 m2 beläget 
mellan motcrossbanan och folkraceba-
nan. 

Piloterna i Degeberga idrottshall 
flyger normalt lite större förbrännings-
motordrivna flygplan och helikoptrar  på 
modellflygfältet i Ripa, inomhusträning-
en utvecklar simultankapaciteten och gör 
alla till bättre piloter.

De små elektriska flygplanen är förhål-
landevis billiga att bygga, planen byggs av 
ett material som normalt användes som 
golvisolering under klinkergolv, materi-
alkostnaden för  flygplan hamnar strax 
under 100 kr, därtill kommer kostnader 
för elektronik och radiostyrning.

Ripa Modellflygklubb välkomnar alla 
nyfikna med intresse för modellhobbyn.

Mer information finner du på klub-
bens hemsida www.ripamfk.com , eller 
ring till 

Mats Erlandsson på telefon 044-
350202 alt. 0705-350202 eller varför inte 
besöka idrottshallen i Degeberga någon 
onsdagskväll framöver mellan kl. 19 - 
20.30.

Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar 
bara lite längre tid, och vem vet, ännu 13 
år senare står flera lokaler tomma i det 
”gamla” Tingshuset, med rätt intresse och 
engagemang finns det kanske möjlighet 
att ”bygga upp” någon form av teknisk 
hobbyverksamhet i dessa lokaler fram-
ledes. 

RIPA MODELLFLYGKLUBB
www.ripamfk.com

Ny flygplats 
etablerad i Degeberga
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Nyöppnad
veterinärklinik

Jag kan erbjuda:
• Poliklinik
• Eget blodlabb
• Akupunktur
• Hembesök

Leg. vet. Per Schønbeck
Tel. 044-35 16 81

Mottagning efter tidsbeställning

Nyöppnad
veterinärklinik
i Maglehem!

DETTA ÅR HAR VART en stor fram-
gång för herrlaget denna säsong 
där vi vann Gärdscupen samt 

även blev seriesegrare, vilket innebär div 
VI spel 2006. Det är första gången i för-
eningens historia att GOIF segrat både i 
Gärdscupen och serieseger samma säsong 
! Även damlaget gjorde bra ifrån sig och 
slutade på 6:e plats i sin serie.

Ungdomslagen har även de kämpat 
på med blandade resultat i sina serier och 
föreningen har idag 8 lag representerade 
vilket aktiverar runt 120 ungdomar ! Även 
ett nytt gäng knattor och knittor är på 
gång vilket borgar för framtiden. Dege-
berga GOIF har även detta år genomfört 
en fotbollsskola på idrottsplatsen för våra 
ungdomar vilket vart mycket uppskattat 
både av ledare och ungdomar. Ungdoms-
avslutningen kommer att ske den 20/11 
klockan 15:00 i skolans matsal med bland 
annat hemlig gäst.

I pingisen är det väldigt många ungdo-
mar som nu tränar med GOIF vilket även 
det borgar för framtiden. Inför denna 
säsong har även en extern tränare anlitats 
till klubben.

Även barngymnastiken har full fart med 
över 40 deltagare som tränar.

Föreningen har även genomfört 3 
parkeringsarbeten, tändkulans vänner 
– Degeberga marknad – Veteranmarkna-
den, genomfört 2 Trolldalen kvällar och 
två lotteri dagningar, vilket i sin tur ger 
oss möjlighet att ekonomiskt driva för-
eningen framåt. Till dessa evenemang går 
det åt många funktionärer som helt ideellt 
ställer upp, och vi vill passa på att tacka 
alla dessa, ingen nämd ingen glömd.

Årsmötet för Degeberga GOIF kommer att 
ske den 12/2 klockan 14:00 i klubbstugan 

där alla är hjärtligt välkomna!

Degeberga GOIF 2005

VAD GÖR EN SYFÖRENING? Syr? 
Nja, det får man ta med en nypa 
salt, i alla fall när det gäller vår 

syförening. Visst finns det de som syr på 
våra möten, men det mesta som sys görs 
hemma. Vad gör vi då? Inte sitter vi och 
skvallrar heller. Som bekant är det syför-
eningen som ordnar de soppluncher som 
serveras i församlingshemmet vårar och 
höstar.Detta måste vi planera. Det är 
många som uppskattar dessa arrangemang 
och kommer regelbundet varje vecka. För 
40:-kr får man soppa, bröd, smör och ost, 
något att dricka samt kaffe efter maten 
med våffla på våren och äppelkaka på 
hösten. Genom att allt är skänkt är det 
en ansenlig summa som samlas in. Under 
våren går alla pengarna till Lutherhjälpen. 
Våren 2005 uppgick den summan till 22 
050:-kr. Nu i höst delas de pengar som 
kom in mellan en flickskola i Sudan (Sv 
Kyrkans Mission) och SKUT, Svenska 
Kyrkan i Utlandet. Summan för hösten:- 
är 17915:-kr +2000:- kr för lotterier.

Om vi lever och har hälsan kommer vi 
att anordna soppluncher även till våren. 

Den första blir den 9 mars och det blir 5 
sammanlagt.

Förutom soppluncherna  anordnar vi 
varje år en auktion. I år var det onsdagen 
den 16 november kl 19.00 i Församlings-
hemmet. Hjärtats Nyckel underhöll med 
sång och Per-Åke Persson  svingade på 
känt manér klubban. De pengar som kom 
in på auktionen samt de som inbringades 
genom de lotterier vi sålt delas sedan ut 
till olika ändamål både här i vår bygd och 
till behövande på andra håll. 2004 delade 
vi ut 24 300:-kr (utöver soppengarna). 

Nämnas bör också att det är medlem-
mar i syföreningen som ordnar de välbe-
sökta  onsdagscaféerna första onsdagen i 
varje månad.

Vi vill gärna ha nya medlemmar. Vi har 
alltid möte tredje onsdagen i månaden kl 
19.00 i Församlingshemmet. Välkommen 
som medlem!

Till sist ett stort och hjärtligt TACK 
till alla som på olika sätt stöttar oss i vårt, 
som vi tycker, viktiga arbete.

För Syföreningen
Ann-Britt Ohlsson

Degeberga Kyrkliga syförening
LIONS CLUB 

Södra Gärds

Välkomna till vår Julmarknad i 
Hembygdsparken den 3-4 dec. 

2005 Kl. 11-16  
Sedvanlig försäljning.

Vår julkärveförsäljning startar vi 
som vanligt under december 
månad då Lionsmedlemmar

besöker så många som möjligt 
inom Södra Gärds.
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Ovanstående rubrik finns att läsa på 
skyltfönstren till Golvtjänst Nord & 
Söner AB. Ingen som passerar väg 19 
genom Degeberga kan undgå att lägga 
märke till denna text. För att ta reda på 
vad som händer bakom skyltfönstren 
har Byabladets utsände träffat bröderna 
Gunnar och Tomas Nord. (Pappa Frank 
föredrar att hålla sig i bakgrunden).

TOMAS OCH GUNNAR BERÄTTAR 
att de är tredje generationen i 
företaget som ursprungligen 

startades 1956 av deras farfar Axel och 
deras far Frank. Dessa båda hade dessför-
innan varit verksamma som inhyrda par-
kettläggare sedan 1933. Tomas var innan 
inträdet i familjeföretaget 1989 officer i 
Försvarsmakten i 15 år och Gunnar var 
verktygsmakare fram till 1995 innan även 
han började i företaget. I Degeberga har 
företagit funnits sedan 1978. Golvtjänst 
Nord & Söner AB har idag tre anställ-
da plus en lärling och omsätter drygt 3 
Mkr. 

Golvtjänst Nord & Söner AB har 
alltid satsat på kvalitet både vad gäller 
arbete som material. ”Nöjda kunder” är en 
nödvändighet för att kunna öka volymer 
och marknadsandelar. Sin specialitet har 
man framför allt inom trägolv. 

För 4-5 år sedan började man disku-
tera att bygga om befintliga lokaler för att 
bättre kunna utnyttja ytorna.. De beslöt 
således att expandera och samtidigt prova 
nya vägar. De gamla lokalerna håller 
således på att renoveras till nya fräscha 
försäljningslokaler där man kommer att 
kunna visa olika miljöer med kakel och 
keramik utöver de idag befintliga golv-
materialen. Man kommer troligtvis även 

att satsa på överdiskförsäljning av ”gör det 
själv” produkter.

Tomas och Gunnar säger att gros-
sisterna även fortsättningsvis får stå för 
lagerhållningen av själva ytskikten. Beho-
vet av att binda rörelsekapital minskar 
härigenom samt att företaget dessutom 
slipper inkuransrisken. Självklart har 
man eget lager av lim, spackel och annat 
förbrukningsmaterial.

Tomas och Gunnar berättar - med 
berättigad stolthet - att Golvföretaget 
Nord & Söner är ett auktoriserat  golv-
företag – vilket de bedömer är mycket 
ovanligt för att vara ett så litet företag. 

Detta innebär att företaget:
• arbetar med kvalitets- och miljöled-

ningssystem
• har dokumenterad läggningsteknisk 

kompetens
• kan kretsloppmärka golvkonstruktio-

ner

• är anslutet till GBR Golvåtervinning
• granskas genom extern revision

Företaget är även GVK-auktoriserat 
(GVK = Golvbranschens Våtrums Kon-
troll) vilket förstärker intrycket av att 
man ligger i framkanten av utvecklingen. 
Att man på offerter kan ange att man 
har dessa auktorisationer innebär en stor 
konkurrensfördel.

Ombyggnaden innebär självklart 
en stor investering för ett litet företag. 
Tomas och Gunnar gläds dock åt att man 
kommit så långt med den. Målsättningen 
är att kunna öppna den nya entrén till 
våren 2006! 

Byabladet önskar Golvföretaget Nord 
& Söner lycka till med den stora investe-
ringen genom

Magnus Ericsson

Gunnar och Tomas Nord

Landsbygd 
på gång

Specialité: Trägolv • Goda råd kostar inget
Öppet:

Vard 17.00-18.00 • Lörd 09.00-12.00
Telefon:

044-35 07 80 • 0708-35 07 80
 0703-81 62 69

E-post: info@golvtjanst.nu

Besök oss på www.golvtjanst.nu

Allt i golv
Tingsvägen 48

297 31 DEGEBERGA
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Vi har en 18-håls bana som håller mycket 
hög klass.
Skotskinspirerad och med mäster-
skapskaraktär.
Vi har en 9-håls golfbana med par 3-hål. 
En alldeles utmärkt träningsbana.
Vi har en mycket väl tilltagen tränings-
anläggning. Drivingrange med grästee, 
Sveriges största puttinggreen, bana för 
inspelsträning, greenbunker, m.m.
Vi har ett mysigt klubbhusområde där du 
hittar alltänkbar service i form av restau-
rang, pro och välsorterad shop.

Vi har ett antal förmånliga medlemskaps-
former för att passa olika önskemål.
Vi är en klubb med “vind i seglen”.
Du är välkommen att besöka oss för att ta 
en fika eller äta en bit mat i restaurangen, 
besöka Jessica och Petter i Golfshopen, 
prata medlemskap med Eva på kansliet 
och jag är säker på att Du också kommer 
att tycka att vi är den trivsamma och 
gemytliga klubben som vi utger oss för 
att vara.
Vill du veta mer, ring 044-355035 och 
prata med Eva

Degeberga-Widtsköfle 
Golfklubb

den trivsamma och gemytliga klubben 
med en tio-i-topp bana.

Backsläntens nya förskoleavdelning 
ska bli verklighet i oktober! Skol- och 
fritidshemspersonal jobbar på under 
ombyggnadstiden. Visar kraft mitt i 
byggröran. Förskolepersonalen samarbe-
tar och engagerar sig än mer, så att barnen 
på ”Galaxen” (som den nya avdelningen 
heter) ska ha en bra höst. Ledare för 
scoutkåren samverkar med förskolan och 
ger oss möjlighet att hyra scoutstugan i 
två månader. Kollegorna på småbarns- 
och Satellitavdelningarna ställer upp och 
stöttar allt vad de kan. Kökspersonal i 
skolans matbespisning packar värmebox-
en med lunch och vaktmästaren levererar 
tålmodigt till Galaxbarnen i scoutstugan.

Vår kokerska på Backslänten tänker 
praktiskt och tar ständigt fram ingre-
dienser för frukost och mellanmål 
åt avdelningen vid hembygdsparken. 
Lokalvårdaren kommer troget till de till-
fälliga lokalerna - städar och torkar golv. 
Föräldrar är positiva och stöttar oss under 
”mellanlandningen” och skjutsar sina 
barn dagligen till och från scoutstugan. 
Personalen visar entusiasm för verksam-
heten och delger barnen allt vad naturen 
har att erbjuda utanför husknuten. Och 
sommarvädret bara fortsätter ända in i 
oktober månad.Allt och alla verkar vara 
på vår sida!! Till och med vädergubben 
hjälper till!

Och barnen är enastående! Härligt 
nyfikna på allt och verkar inte störas av 
lite annorlunda lokal vid hembygdspar-
ken, utan de söker och hittar nya lekar, 
balanskonster och aktiviteter tillsammans 
med sina kamrater.

Så är då fräscha lokaler färdigom-
byggda och vi längtar efter att få flytta in. 
Men det är mer som behöver fixas:

Möbler och köksutrustning ska på 
plats. Soffor, mattor, mer lekmaterial och 
barnens ”byrålådor” har ännu inte anlänt. 
Vi väntar med spänning på de något för-
senade leveranserna och ser fram emot 
samverkan med Satelliten 1 och 2.  ..... 
Cykla, skoja, klättra och leka tillsam-
mans!

Ett varmt tack till er alla som har ställt 
upp, varit positiva, stöttat och hjälpt till så 
att Backsläntens nya avdelning, Galaxen, 
kunnat fungera och snart fått landa på 
rätt ställe!
Det är nå’t visst med Degeberga! 
Här visar alla att tillsammans fixar vi 
det!

Vänliga hösthälsningar 
Sigrid Fogelberg, rektor

Degebergaandan!
Ännu en gång visar det sig att samverkan ger resultat. Degeberga kan! Alla ställer upp!

En manifestation 
mot cancer
En mycket vacker höstdag i slutet av 
oktober hölls en ”Manifestation mot 
cancer” –  ett samverkansprojekt mellan 
Degeberga GoIF och Degeberga Byalag. 
Utgångspunkt var GoIF:s vackra anlägg-
ning strax intill Hembygdsparken. ”En 
manifestation mot cancer” hette tidigare 
Riksmarschen. Trots det vackra höst-
vädret deltog endast ett 20-tal personer 
i tipspromenaden – vilket var en klar 
besvikelse för arrangörerna. 
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DEGEBERGA BYALAG

Julstök 11/12 kl. 13-16
Julstök på tingstorget och i tingshuset, se 
separat annons.

BYALAGSSTÄMMA 15/2-06 kl. 19.00
Plats: Tingshuset
Program: 
Årsmöte
Tema: Diskussion säkerheten i byn
Dragning av medlemslotteri 2005

LÖKARÖDS BYALAG

Jufest i Lökaröds skola 
tisdagen  den 27 dec kl 18,30 
Välkomna Lökaröds Byalag.

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TROLLBARN

På Trollbarn händer det:
* Medlemsfotografering av alla barn 2/12
* Luciafest 9/12
* Julstök söndagen den 11/12, se annons.
* Julavslutning med konsert 16/12, se  

separat annons 
* Bad i Furuboda för alla medlemmar sönd. 

4/12 och 18/12  kl.13-14 
* Terminstart 3/1 med nytt fullspäckat 

schema bla ljuslyktatillverkning och jul-
gransplundring 13/1.

* KONSTUTSTÄLLNING i PÅSK. Konst-
närer i hela Tingshuset långfredag 
– annandag påsk.

Varmt välkommen till Trollbarn 
- stora som små.
Vi finns i Tingshuset tisdagar och fredagar 
mellan 9-11:30.
Kontakta  Marie Johansson, tel.044-
355095 om du har frågor och funderingar
Styrelsen i Trollbarn vill önska alla barn 
& vuxna en RIKTIGT GOD JUL  & ETT 
GOTT NYTT 2006!!

GÄRDS HÄRADS HEMBYGDSFÖRENING

Julstuga i Hembygdsgården, Degeberga 
3 - 4 december klockan 11-16
Se separat annons

DEGEBERGA GOIF
Årsmötet 12/2 kl. 14.00 i klubbstugan 
Alla är hjärtligt välkomna!

DEGEBERGA PENSIONÄRSFÖRENING SPF
Måndagen den 12 dec. kl 13.00
Julfest, församlingshemmet.

Måndagen den 9 jan. kl. 14.00
Knutsfest.  ”Ett Herrans liv”. Rune Arvids-
son kåserar. Församlingshemmet
Måndagen den 13 febr. kl. 14.00
Årsmöte.  Sånggruppen Hjärtats nyckel 
medverkar. Församlingshemmet
Söndagen den 12 mars kl. 18.00
Kyrksöndag i Huaröds kyrka. ”Hjärtats 
Nyckel” medverkar.
Kyrkkaffe.
Måndagen den 13 mars kl.14.00
”Vårens symfoni”.  Ingmar Skogar kåserar 
till ett bildspel. Församlingshemmet
Onsdagen den 5 april kl. 14.00-18.00
Vårfest i Maglehems Bygdegård.
Landgång, läsk och öl. I pausen kaffe och 
kaka.
Musik: Curt och Majken. 
Anmälan till Ingegerd Svensson, tel. 
351380 el. Kerstin Olsson, tel. 330165.
Måndagen den 10 april kl. 14.00
Elin Sigebo och Carin Sigebo Rosvall ser-
verar kvinnohistoria i bröd och kakform. 
Församlingshemmet
Måndagen den 8 maj. Samling kl. 13.30 
Utfärd till Ugerups mölla. Samling på 
Degebergagårdens parkering.
Medtag kaffekorg och något att sitta på.
Onsdagen den 17 maj kl. 13.00
Sommarträff i Hembygdsparken, Dege-
berga.
Stig Kjellqvist och sånggruppen ”Hjärtats 
Nyckel” medverkar. Korvgrillning.
Anm. till Ingegerd Svensson, tel. 351380 el. 
Kerstin Olsson, tel. 330165.
Inträde: 50:-
Onsdagen den 24 maj kl. 14.00
Kristianstadskretsens vårträff i Stackedala, 
Tollarp
Torsdagen den 17 aug. kl.14.00
Kristianstadskretsens höstupptakt i Hem-
bygdsparken, Degeberga.

Gymnastiken  fortsätter i gamla sporthallen 
under ledning av Sigrid Stjernswärd med 
början  torsdagen den 12 jan  kl. 15.00.
Bangolf, Bowling, Boule och nya aktiviteter 
fortsätter.
Vill du vara med ?  Tag kontakt med någon i 
fritidsgruppen:
Per-Åke Persson, tel. 350112, Seth Anders-
son tel. 351673 eller Agnes Nilsson, tel. 
244367 och Lennart Andersson, tel. 
312147, Kalle Roos tel. 310951.

Vill du deltaga i sånggruppen ”Hjärtats 
Nyckel”? Anmäl dig till  Bengt Nilsson, 
tel. 330070 eller Margit Andersson, tel. 
350444.
Studiecirklar pågår och nya planeras. Har 
du några önskemål,  kontakta studieledarna 
Ann-Britt Ohlsson, tel. 350862, eller 
Jan Bessing tel. 351191.

Vill du deltaga i väntjänstens frivilligar-
bete? Kontakta Margit Andersson. tel. 
350444.
Föreningens aktiviteter utannonseras om 
torsdagarna under rubriken Föreningsnytt i 
Kristianstadsbladet.

DEGEBERGABYGDENS RÖDAKORSKRETS

Onsdagen. den 30/11 
Välkomnar vi Bo Swenson som ska berätta 
julminnen och om ett och annat rackartyg 
som hände i julatid här i våra trakter.
Lördagen den 3/12
Då firar Konsum ”Jul i butiken”. Röda 
Korset bjuder på glögg och pepparkakor 
vid entrén och lockar med tombola som har 
många fina julvinster.
Onsdagen den 25/1-06
Sjunger vi gamla godingar från 1950-talet. 
Allsången leds av Stig Kjellkvist och Hjär-
tats nyckel och Agne Ohlsson guidar oss 
genom detta årtionde.
Onsdagen den 22/2-06
Årsmöte och musikunderhållning med TRIO 
VISA, dvs Marie och  Lasse från Huaröd 
som har pianoförstärkning av Maria.

Samtliga onsdagar i Degeberga försam-
lingshem kl.19.00

Alla hälsas varmt välkoma till våra trivsel-
kvällar.
Vi önskar alla läsare en riktigt God Jul och 
ett Gott nytt År!

Styrelsen för Degebergabygdens Rödakors-
krets.

Annonsera era arrangemang under denna 
rubrik!

Föreningar annonserar här gratis sina 
arrangemang i Degebergatrakten . I nästa 
nummer kommer rubriken Det händer i 
Degebergatrakten sommaren 2006. Maila 
era program till: magnus.persson@rejlers.se
Eller lämna dem till: Magnus Persson, 
Tingsv.82 
297 31 Degeberga, tel. 044-355080

Det händer i Degeberga
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Så är då valet klart. Resultatet av valet till stiftsfullmäktige och kyrkomöte har vi kunnat läsa om i dagspressen, men det lokala 
resultatet har inte blivit klart förrän nu. I vårt pastorat hade vi ett förhållandevis högt valdeltagande, även om deltagandet sjönk 
i jämförelse med förra valet. Men tyvärr är det ändå alldeles för lågt. Här följer nu resultatet i de fyra lokala valen i vårt pastoratet. 
Valdeltagandet som anges i parantes är från 2001. Kyrkoråden i Huaröd och Hörröd samt kyrkonämnden väljs under hösten, så de 
resultaten får vi återkomma med.

Så blev kyrkovalet!

Kyrkoråd i Degeberga församling Kyrkoråd i Maglehems församling 
Valdeltagande 19,5% (21,9%)  Valdeltagande 20,8% (22,1%)

Ledamöter                        Ersättare
Gun Ax (s) Anita Hult Skog (s)
Elsa Lövström (s) 
Sven Persson (fk) Cecilia Sjöberg (fk)
Christer Järlesäter (fk) Maybritt Krewald  (fk)
Lena Carlsson (fk) Mirja Angerman (fk)
Margareta Boström (fk) Cajsa Johansson (fk)
Bengt Olsson (fk)
Ann-Christin Nedmark (fk)
Gerd Persson (fk)  
Christina Gran (fk) 

Ledamöter  Ersättare
Lena Stadler (mfk) Karin Nilsson (mfk)
Gert Sjöstedt (mfk) Ingrid Alfe (mfk)
Christina Lawesson (mfk)
Dagny Bengtsson (mfk)
Åke Skogdala (mfk)
Håkan Meurling (mfk)
Hans Ponnert (mfk)
Jan Månsson (mfk)

Kyrkoråd i Vittskövle församling
Valdeltagande 21,1% (22,6%)  

LEDAMÖTER LEDAMÖTER ERSÄTTARE

CARL GEORG STJERNSWÄRD (FK) KARIN JÖNSSON (FK) MONICA ÅKESSON (FK)
EVA ÅKESSON (FK) PETER ANDERSSON (FK) MARIA JANSSON (FK)
IRÉNE AUGUSTSSON (FK) NILS JOHNSSON (FK) ASTRID PROCOPÉ (FK)
IVO MÖTTUS (FK) THOMAS NILSSON (FK) MARTIN SANDGREN (FK

Samfällda kyrkofullmäktige
Valdeltagande 19,7% (21,5%)  

LEDAMÖTER LEDAMÖTER ERSÄTTARE

GUN AX (S) ELSA LÖVSTRÖM (S) MARIA NILSSON (S)
ANITA HULT SKOG (S) INGER MATTISSON (S) 
SVEN PERSSON (FK) CARL GEORG STJERNSWÄRD (FK) GERD PERSSON (FK)
LISBETH GÖRANSON (FK) KJELL ANDERSSON (FK) IRÉNE AUGUSTSSON (FK)
CHRISTER JÄRLESÄTER (FK) CHRISTINA LAWESSON (FK) INGA ANDERSSON (FK)
LISBETH NILSSON (FK) ANN-LOUISE KLEBERG (FK) ROLF KRANTZ (FK)
IVO MÖTTUS (FK) CHRISTINA GRAN (FK) INGELA OLSSON (FK)
MARGARETA BOSTRÖM (FK) BENGT OLSSON (FK) INGER GADD (FK)
LENA CARLSSON (FK) CECILIA SJÖBERG (FK) ANN-CHRISTIN NEDMARK (FK)
EVA ÅKESSON (FK) INGMAR RYDHAGEN (FK) HANS INGE HELLBERG (FK)
LENA STADLER (FK) ÅKE SKOGDALA (FK) PER GÖRAN SVENSSON (FK)
BERIT ANDERSSON (FK) KENNETH WIBRÅN (FK) INGE BODELSSON (FK)
RONNY CEDERHOLM (FK)  ASTRID PROCOPÉ (FK)

(s)  Arbetarpartiet – Socialdemokraterna
(fk)  Framtidens kyrka i Degeberga kyrkliga samfällighet
(mfk)  Maglehems församlings kyrka

OM NÅGON ÖNSKAR FÅ REDA PÅ FLER UPPGIFTER 
KRING VALET, ÄR NI VÄLKOMNA ATT RINGA TILL PAS-
TORSEXPEDITIONEN, TEL: 044-35 54 50



D E C E M B E R  2 0 0 5       N U M M ER  5 7

30

Nyheter från 
Degeberga-
bygdens 
Rödakorskrets 

Allra först en riktigt god nyhet! Svenska Röda korset har 
vänt trenden – medlemsantalet ökar! Enbart i vår krets 
har vi under året fått 22 nya medlemmar, vilket gläder 
oss. Vi vill att Ni ska känna er riktigt varmt välkomna och 
stolta över ert medlemskap och engagemang. 

Röda Korset i Sverige är den största ideella orga-
nisationen med ca 40 000 frivilligarbetare. (Rädda 
barnen ca 6000, IOGT-NTO 5000-8000, IM ca1000, 
Unicef (FN-förening) ca 700, enligt Lars-Erik Olsson 
som forskar om frivilligt och ideellt arbete).

På riksstämman i mars valdes Bengt Westerberg 
till ny ordförande i Svenska Röda Korset efter Anders 
Milton. Bengt Westerberg är hedrad över uppgiften och 
har sedan flera år tillbaka haft en god inblick i 

Röda Korsets organisation och ekonomi. Han ser 
fram emot att få arbeta med det som alltid engagerat 
honom bla  äldre-, flykting- och biståndsfrågor. Bengt 
Westerberg gläder sig åt att Röda Korset har varit så 
aktivt i äldredebatten under det senaste året.

I Degebergakretsen har vi 8 äldre som regelbundet 
får besök av ”sin” Rödakorsare. Under hösten har Aina 
Esbjörnsson och Gertrud Nygren, våra frivilligledare, 
träffat personal inom hemtjänsten och erbjudit våra 
tjänster. Men vi kommer att behöva flera frivilliga 
framöver. Därför, Du som har några timmar över och 
tycker att det skulle vara trevligt att ingå i vår besöks-
verksamhet, ring Aina, tfn: 350841 eller Gertrud, tfn: 
352471, så får du veta mer. Det finns många ensamma 
äldre som skulle uppskatta besök.

 Det här året är snart till ända. Vi vill passa på att 
tacka alla som arbetat för och med Röda Korset i vår 
krets. Tack till alla som gör hembesök, tack till alla 
som generöst skänker till våra olika aktiviteter, tack 
till trivselvärdinnor, bagare, underhållare av olika slag, 
tombolaförsäljare och chaufförer. 

Särskilt tack till Siv i Hemslöjden som under alla år 
på ett fantastiskt sätt stöttat Röda Korset. 

Tack till bygdens företagare som skänker fina vin-
ster till bl a marknadstombolan såsom  Eltjänster, Kon-
sum, Matöppet, Mjelahandlaren, Färgservice, Bilisten, 
Blomsteraffären, Hårservice, Lockens damfrisering, 
Lugg och Stubb, Ösab samt Färgaffären i Everöd.

Tillsammans gör vi en värdefull insats för våra 
medmänniskor.

Vi önskar alla läsare en riktigt God Jul och ett Gott 
nytt År!

Styrelsen för Degebergabygdens Rödakorskrets.

Nu har den nya förskoleavdelningen 
”Galaxen” flyttat in i de nyrenoverade 
lokalerna på Degebergaskolan intill avdel-
ningarna Satelliten 1 och 2. Två klassrum 
har byggts om till en stor förskoleavdel-
ning. Just nu behövs en sjätte avdelning 
till Backsläntens förskola. Inom ett par år 
kan rummen bli en barnskola om behov 
och barnantal visar det.

Härliga lokaler som nu ska formas 
till en trivsam miljö för barn och vuxna. 
De har börjat att ”bo in sig” på den nya 
Galaxen och efter hand som möbler och 
material kommer på plats växer en trivsam 
miljö fram. C4-teknik hjälper också till 
genom att skyndsamt sätt upp ljudabsor-
bent-plattor i taket för att dämpa ljudet 
till behaglig nivå. 

”Här ska massor av roliga, spännande 
och lärorika aktiviteter äga rum - varvat 
med lugna berättarstunder och go’a mål-

tider runt matborden.” Barnen är intres-
serade och nyfikna på allt vad personalen 
föreslår och de kommer också med egna 
förslag på vad de vill göra, både inne och 
ute.

Utemiljön känns spännande för Galax-
barnen – så nära damm, skog och ”Sock-
ertoppen”! Samarbetet med avdelning-
arna Satelliten 1 och 2 har redan startat 
och barnen träffar sina gamla kompisar, 
som också flyttade från Backsläntens 
småbarnsavdelningar i augusti – samti-
digt som Galaxbarnen mellanlandade vid 
hembygdsparken. Nu träffas de igen och 
får många gemensamma stunder då de får 
leka vidare, utvecklas och ha härligt roligt 
tillsammans.

Degeberga 2005-10-30

Önskar er alla en härlig höst!
Sigrid Fogelberg, rektor 

Backsläntens förskola har fått tillökning!

Allt i EL
i Maglehem AB

Installerar ALLT överallt

Tel 044-350543 
Mobil 0705-955922

Ragnar och Birgitta Antonsson
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Electrolux Assistent N23 1990:-
Soda Stream från 790:-
Elvisp Braun 369:-
Oljespray OBH Nordica 99:-
Brödrost C3 199:-
Rakapparater  från 525:-
Ladyshaver Philips 495:-
Eltandborste Braun Kidz 349:-
Plattång Babyliss keramisk 395:-
Stekjärn från 199:-
4 st Irish Coffee glas 139:-

Julklappstips



SPARBANKENS HELSIDA


