MARIEHOLMS BYAFÖRENING

Verksamhetsberättelse för år 2009
Föreningens årsmöte hölls på Marieholms Gästgivaregård den 12 mars 2009. Sven Månsson
hälsade 31 medlemmar välkomna. Valberedningen, som utsetts vid stormötet i Centrumhuset,
presenterade ett förslag till en ny styrelse efter att verksamheten bedrivits av en interimsstyrelse
2008.
Efter en längre diskussion valdes Rustan Ligander som ordförande och Kerstin Nilsson som
kassör. Övriga ledamöter; Börje Landby, Sabina Hansson, Krister Larsson på en mandattid av
2 år samt Lillemor Lindström, Solveig Lemnell, Raul Högberg och Sven Månsson för en
mandatperiod av 1 år. Som rådgivare till styrelsen utsågs Olle Håkansson, Nils Eric Carlsson
samt Mattias Färlin.
Efter mötes avslut serverades kaffe och bakelser som byaföreningen bjöd på. För
underhållningen svarade Lennart Rundqvist som sjöng och spelade dragspel.
I september avsade Sabina Hansson sitt uppdrag eftersom hon flyttat från Marieholm. Som
ersättare för Sabina valdes Roland Nilsson som adjungerad ledamot. I december avsade sig
även Krister Larsson sitt uppdrag på grund av tidsbrist. Hög arbetsbelastning på ordinarie
arbetsplats har gjort att även Mattias Färlin avsagt sig sitt uppdrag.
Årets första arrangemang var sedvanlig risinlämning och städning vid ankdammen inför
Valborgsmässofirandet. Dessvärre var uppslutningen mycket dålig.
Desto fler kom för att fira Valborgsmässoafton. Trevligt vårtal där förre ordföranden Sven
Månsson lämnade över ordet till nuvarande ordförande Rustan Ligander. Billinge kyrkokör
sjöng vårsånger. Ungdomar från MH-gården sålde korv och hjälpte elden på traven genom att
kasta in brinnande facklor i brasan.
Vid företagareföreningens Sundeliusdag den 16 maj i Sundelius Park deltog byaföreningen och
gjorde reklam för såväl föreningen som ”Marieholms Blå Stigar – hur väl känner Du Din by”?
Även vid ett arrangemang vid ICA den 28 maj gjorde vi samma sak som ovan.
Midsommarafton kläddes och restes midsommarstången i Sundelius Park på förmiddagen. Vid
12-tiden utbröt ett våldsamt åsk- och regnväder. Detta drog dock bort och något försenade
kunde Klippanamatörernas Folkdanslag uppträda samt leda dans och lek! Tyvärr hade säkert
det dåliga vädret tidigare på dagen skrämt bort många från att komma, men det fanns en hel del
besökare.
Den 19 september, i strålande solsken, anordnades en Byadag med bra och varierad
underhållning, samt med försäljning av korv, våfflor, godis m.m. Arrangemanget gjordes
tillsammans med andra föreningar i byn. Många kom, men det hade fått plats för många fler!
Byaföreningen arrangerade en insamling av slipsar till förmån för Prostatacancer forskning.
Detta inbringade hela 12000 kr. Pengarna skänktes av olika företagare i byn.

Årets sista arrangemang var julmarknaden den 6 december. Tillsammans med andra föreningar
i byn erbjöds besökarna ett mycket varierat program. Marknaden ägde rum vid Sundelius Park
och längs med Storgatan (från Vintervägen till Järnvägsgatan) samt i Yllefabrikens lokaler. I
marknadsstånden fanns en mängd varor att köpa; t ex skor, strumpor, sopkvastar, smycken och
mycket, mycket mera! Många lotterier med fina vinster fanns förstås. Den som var duktig på att
både hitta och räkna tomtar kunde delta i en tävling. Vi fick bra musikunderhållning och ett
stämningsfullt Luciatåg. Ingen behövde gå hem hungrig eller törstig; det fanns korv, bullar,
glögg och kaffe m.m. till försäljning och provsmakning. För den som så önskade gick det att i
simulator prova på folkrace, eller bara kolla på bilarna. Ville man spela in sin egen CD skiva
gick det att ordna. Många affärer och biblioteket hade öppet. Av slipsarna som samlades in vid
byadagen i september, hade det sytts väskor, kjolar, västar osv. Alstren såldes till
högstbjudande och behållningen gick oavkortat till Prostatacancerforskning.
Glädjande nog kunde Räddningstjänsten Syds lokalavdelning i Marieholm formellt invigas den
18 juni, något som byaföreningen gläds åt och stöttar.
Tillsammans med övriga Byalag/Byaföreningar i kommunen har vi vid två tillfällen träffat
representanter för kommunen.
Vi har framfört en mängd förslag till förbättringar som behöver göras i byn; t ex förbud mot
genomfart för tung trafik Kvarngatan, att avloppsbrunnen Klaragatan/Nygatan åtgärdas, nu är
det alltid översvämning vid regn. Informationsskylten på Kvarngatan innehåller inget osv.
Tyvärr har våra ansträngningar inte lett till mycket resultat - mer än löften att det ska åtgärdas.
Exempel på annat vi har arbetat med:
o Kontakt med kommunen beträffande planteringar och grönområden som vi anser ha
blivit misskötta sedan Svevia tog över verksamheten. I flera fall har vi glädande nog sett
en förbättring.
o Kontakt med polisen beträffande bus- och fortkörning på Storgatan, vilket resulterat i
ett antal kontroller.
o I en skrivelse till kommunen bett att få ta del av avkastningen minus
förvaltningskostnader från de ca 1 350 000 kr från Yllefabrikens Pensionsförening som
enligt skrivelsen var avsedd att tillfalla Marieholms samhälle. För dessa pengar skulle vi
kunna göra ganska mycket i byn. Tyvärr avslog en enhällig kommunstyrelse vår
ansökan.
o Varit i kontakt med kommunen, länsstyrelsen m.fl. instanser beträffande möjligheten att
skapa ett rekreationsområde av ”Laddran”. Vi lämnade in en ansökan till Leader
MittSkåne och glädjande nog fick vi den 17 december besked att pengar till en förstudie
beviljats.
o Deltagit vid möte beträffande bildandet av ett vattenråd för Saxån Braån.
o Deltagit vid ett uppstartsmöte ”Eslöv 100 år 2011”.
o Arbetat för att medlemmarna i Byaföreningen ska få rabatter vid inköp i en del affärer.
o Ombesörjt att vindskyddets tak, vid Ankedammen, blivit reparerat.
o Varit på MH-gården onsdagskvällar.
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Pågatågens ankomst till Marieholm har återigen skjutits på framtiden. Byaföreningen håller sig
uppdaterade beträffande planerna.
För att bättre och snabbare nå ut med information till medlemmarna har vår hemsida genomgått
en rejäl ansiktslyftning. Det är lätt att hitta information här och många länkar finns att tillgå. Vi
hoppas också att alla utnyttjar möjligheten att ge styrelsen ris och ros samt förslag vad man
anser det är viktigt att styrelsen prioriterar. Det är nödvändigt att få veta vad medlemmarna vill
för att vi ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt.
Vi hoppas alla hittar till:
www.marieholmsbyaforening.com
För dem, som inte har tillgång till Internet, finns möjlighet att ge oss förslag till förbättringar
m.m. genom att lägga ett meddelande i vår brevlåda som numera finns på ICA.
För att alla ska känna igen oss, har vi numera en banderoll ”Marieholms Byaförening” på oss
vid olika evenemang. Kom gärna med förslag och ställ frågor till oss när Ni ser oss nästa gång!
Vi har även uppdaterat logotypen som blivit betydligt moderniserad!
Styrelsen har haft 12 protokollförda möten under kalenderåret. Alla protokollen och skrivelser
finns på hemsidan.
Föreningen medlemsantal var vid årets slut 384 st, varav 30 är nya medlemmar, en minskning
med 18 st. sedan årsskiftet 2008/2009.
Slutligen, ett varmt tack till alla sponsorer, medlemmar, andra föreningar m.fl. som ställt upp
för föreningen och därmed medverkat till att göra vår by så trivsam som möjligt.
Marieholm i februari 2010
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Rustan Ligander, ordf.
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Lillemor Lindström, sekr. Raul Högberg, v sekr.

Börje Landby, ledamot
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Sven Månsson, ledamot

Krister Larsson, ledamot

Roland Nilsson, adj. ledamot
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