MARIEHOLMS BYAFÖRENING
Verksamhetsberättelse för år 2008.
Föreningens årsmöte hölls på ”Gästis” den 6 mars 2008. Mötet hade endast samlat 20 st.
medlemmar. Sven Månsson hade avsagt sig omval som ordförande. Valberedningen och
mötet fann ingen ersättare varför övriga val inte kunde genomföras. Det tillsattes en
interimstyrelse bestående av den ”gamla” styrelsen, vilken skulle försöka jobba fram
kandidater till en ordinarie styrelse inkl. ordförande.
Gästis serverade kaffe med bröd till ett hyggligt pris och samtidigt underhölls vi av Ricard
Persson, som sjöng gamla valser, skillingtryck, skånska visor mm.
Sedvanlig risinsamling och städning arrangerades vid ankdammen inför
valborgsmässofirandet där Elisabeth Lundin höll ett trevligt tal. Billinge kyrkokör sjöng
vårsånger. C:a 200 besökare såg på när den kraftiga vinden satte fart på elden i den väldiga
rishögen.
Vid företagarförenings Sundeliusdag den 31 maj i Sundelius Park deltog byaföreningen med
ett bord för de som ville byta växter.
Den traditionella dansen kring den lövade stången på midsommaraftonen i Sundelius Park
blev förhindrad av regnet och de inbjudna Klippan dansarna avstod sin uppvisning.
Det stora evenemanget för året var att järnvägen kom till Eslöv för 150 år sedan. Utöver att ett
persontåg draget av ånglok gjorde tre turer Eslöv – Marieholm t.o.r. förekom det en stor
verksamhet omkring den plats där det en gång fanns ett stationshus. Där fanns bl.a.
veteranbilar och gamla traktorer. En blåsorkester spelade och man kunde köpa lotter. Tågen
var fulla av resenärer och många besökte Marieholm under dagen. Bland deltagarna och
arrangörerna märktes klädsel i still som från början av 1900-talet.
Den 28 augusti genomfördes en trygghetsvandring i Marieholm. Byaföreningen och andra
föreningar i Marieholm deltog ihop med Eslövs kommun, polisen och räddningstjänsten. En
lista med förslag på åtgärder för förbättrad trygghet när man förflyttar sig i Marieholm, togs
fram. Kommunen har sedan svarat på om, vad och hur man ska åtgärda detta.
Årets sista arrangemang var julmarknaden, som hölls den 7 december. Den var även i år
förlagd till biblioteket med omnejd.
På bibliotekets nedre plan såldes utrangerade böcker och här var byaföreningens fiskedamm –
med napp varje gång. Barnen kunde fotograferas tillsammans med en tomte som fanns i
biblioteket.
Marieholms Bouleklubb, MIS, Röda korset och barn från Marieskolan deltog också i
marknaden.
Runt om vid affärerna och de olika aktivisterna fanns det frågor. En för barn och en för vuxna.
Svaren lämnades in på biblioteket, och efter rättning kunde skänkta priser lämnas till dem
med de mest rätta svaren.
Byaföreningen har aktivt deltagit i Leader – verksamheten där vi försökt att driva det s.k.
Laddranprojektet, vilket är ett rekreationsområde söder om Saxån i Marieholm. Leader är ett
EU projekt som för vår region drivs som MittSkåne.
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Byaföreningen fortsätter att stödja den frivilliga brandkåren och har under året betalat
11.450:- kr av hyran för brandstationen. För detta disponerar föreningen en lokal på andra
våningen för uthyrning till medlemmarnas fester mm.
I fortsättningen kommer förhoppningsvis brandkåren att ta över hela verksamheten i
brandstationen. Föreningen behöver då inte längre bidraga till hyra för lokalen och har då inte
längre rätt att hyra ut lokalen. Endast 3 gånger har lokalen varit uthyrd under 2008.
Information om Byaföreningen kan fås via Internet. Hemsidan heter:
www.marieholmsbyaforening.com. Föreningen har även en blogg där aktuella händelser sätts
in. http://marieholm.blogg.se
Byaföreningen deltager i ett för Eslövs kommun gemensamt Byalagsråd. Byalagsrådet har
haft 2 möten med kommunen under året.
Det nybildade Föreningsforumet där ett 20-tal föreningar deltager har bl.a. startat en
nattvandrargrupp, vilket uppmärksammats i lokalpressen.
Utvecklingen för Marieholm ser positiv ut med tanke de många nya tomterna, där byggnation
pågår, den utflyttade väg 17 och löftet om pågatåg de närmaste åren. För tåget innebär det att
någon form av station och gångar under spåret måste byggas. Det mindre positiva är att
Svensk Kassatjänst lade ned sin verksamhet under 2008. Nu kan man inte ta ut pengar annat
än via ICA-butiken eller det som en gång var Hydromacken (nedläggning planerad till 200902-01).
Föreningen medlemsantal var vid årets utgång ___ st. en minskning (?) med __ st. Dock kan
noteras att 23 nya medlemmar har tillkommit.
Interimsstyrelsen har under året haft följande sammansättning:
Sven Månson, Raul Högberg, Kerstin Nilsson, Christer Nilsson, Nils-Eric Carlsson, Olle
Håkansson, Johan Hansson samt under året tillkomna ledamöter: Lillemor Lindström och
Solveig Lemnell.
Slutligen ett tack till alla sponsorer, medlemmar m.fl. som ställt upp för vår förening och
därmed medverkat till att göra vår lilla ort så trivsam som möjligt.
Marieholm i februari 2009
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