MARIEHOLMS BYAFÖRENING
Verksamhetsberättelse för år 2010

Föreningens årsmöte hölls på församlingshemmet den 4 mars 2010. Valberedningen
presenterade sitt förslag till ny styrelse. Rustan Ligander valdes till ordförande. Lillemor
Lindström avsade sig sitt uppdrag i styrelsen. Ny för i år var Jörgen Johansson som valdes
på 2 år istället för Lillemor Lindström. Även Sven Månsson, Solveig Lemnell och Raul
Högberg valdes på 2 år. Jenny Fors och Roland Nilsson valdes på 1 år. Efter mötet bjöds det
på kaffe och kakor och M&M spelade.
Även i år hade vi risinlämning och städning vid Ankedammen inför valborgsmässoafton.
Årets valborgsmässofirande blev uppskattat med c:a 200 personer närvarande. Rustan
Ligander höll årets vårtal och SPF kören stod för sångerna. Ungdomar från MH-gården
tände bålet samt hade korvförsäljning. Därefter var det fritt fram att grilla.
Midsommarafton firades som vanligt i Sundeliusparken med många besökare och vi hade i
år tur med vädret. Midsommarstången kläddes och restes på förmiddagen för att sedan på
eftermiddagen dansas runt. Klippans folklandslag var också på plats.
Höstfesten hade vi i år i Sundeliusparken den 18 september. Vädret blev tyvärr inget vidare.
MIS och bouleklubben hade korv och lottförsäljning, MH-gården sålde våfflor och kaffe,
Lekland godis och ballongförsäljning, Röda korset sålde bl.a .böcker, byaföreningen hade
medlemslotteri och tipsrunda samt några som hade barnloppis. Deléns spelade. Nytt för året
var att byaföreningen utsåg årets Marieholmare . Priset gick till Lena Hansson för hennes
engagemang för barn och ungdomar här i Marieholm.
Den 5 december var det dags för julmarknaden. Julstämningen kunde vi åtminstone inte
klaga på med all snö som föll under dagen. Mycket folk och många arrangemang. På scenen
hade vi M&M, SPF kören och Eslövs lucia.
Under året har byaföreningen även haft möte med andra byalag och vid ett par tillfällen
träffat kommunens politiker och tjänstemän för att diskutera saker och ting som kan bli
bättre.
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Andra saker vi bl.a. har arbetat med under året:
-

Diskussioner inför omläggning av Storgatan.

-

Försökt få kommunen att sköta grönområdena och rabatter bättre.

-

Förslag på hur vi kan få den tunga trafiken att hitta rätt utmed den stora vägen.

-

Laddran.

-

Jobbat för att ungdomarna ska få en skateboardramp.

-

Deltagit lokalradion CMR.

-

Vindkraftverken i Reslöv.

-

För att brandstationen inte skulle säljas.

-

Vill att EBO ska bygga lägenheter i Marieholm.

Övrigt:
Vad som händer med pågatågen vet vi inte riktigt i dagsläget men vi håller oss ajour.
Medlemsantalet var 383 st varav 28 nya medlemmar för 2010.
Styrelsen har haft 12 st protokollförda möten under året som ni kan hitta på hemsidan
Vi vill även tacka alla sponsorer, medlemmar, andra föreningar m.fl. som ställt upp för
föreningen och för Marieholm.
Marieholm i mars 2011

Rustan Ligander

Sven Månsson

Kerstin Nilsson

ordförande

vice ordförande

kassör

Roland Nilson

Jenny Fors ledamot

Raul Högberg

sekreterare

ledamot

ledamot

Jörgen Jonsson

Börje Landby

Solveig Lemnell

ledamot

ledamot

ledamot

www.marieholmsbyaforening.com

