MARIEHOLMS BYAFÖRENING
Verksamhetsberättelse år 2012

Föreningens årsmöte hölls på gästgiveriet den 21 mars 2012. Valberedningen presenterade
sitt förslag till ny styrelse. Rustan Ligander omvaldes till ordförande. Som ledamöter för en
mandattid på 2 år omvaldes Sven Månsson och Solveig Lemnell samt nyvaldes Agneta Ek.
Som ledamöter för en mandattid på 1 år nyvaldes Rickard Malmborg och Petter Gustavsson
(fyllnadsval).
Till revisorer för 1 år omvaldes Hanne Nedergaard och Göran Lemnell. Till
revisorsuppleanter för 1 år omvaldes Camilla Ahlbin och Nils-Olof Gunnarsson
Till valberedning för 1 år omvaldes Eva Suikkonen som sammankallande och Maria Mölstad
samt nyvaldes Jan Nilsson.
Efter mötet bjöds det på kaffe och kakor och meteorologen Lars Werner informerade om
klimatet idag och framöver i Skåne.
Årets valborgsmässofirande blev uppskattat med ca 200 personer närvarande. Chefen för
Kultur- Fritid , Ulrika Odenius höll vårtalet och Billinge och Reslövs kyrkokörer stod för
sångerna. Ungdomar från MH-gården tände bålet.
Midsommarstången kläddes och restes på förmiddagen, och även barn och ungdomar
deltog. Fram på dagen ösregnade det ordentligt och festligheterna i Sundeliusparken måste
tyvärr ställas in.
Den 1 juni firades 100-årsjubiléet av Sveriges första postflygning, den mellan Eslöv och
Marieholm. Ett speciellt vykort togs fram och ett modernare flygplan genomförde flygningen
Eslöv - Marieholm och åter med post som stämplades med en för dagen framtagen specialstämpel. Firandet var ett samarbete mellan Eslövs Frimärks- & Vykortsklubb, Eslövs
museum och Marieholms BYAförening.
Vi genomförde en uppskattad trädgårdspromenad med tipsrunda lördagen den 30 juni.
Lördagen den 4 augusti var det dags för 25–årsfirandet till minne av byaföreningens
tillkomst. Flera uppträdanden, medlemslotteri på Marieholmsbadet gjorde kvällen
minnesvärd. Platsen var vald för att föreningen bildades just för att rädda det då, 1987,
nedläggningshotade badet.
Mellan den 18 augusti och den 30 september visades en uppskattad utställning om
Marieholm på Eslövs museum. Utställningen var gjord av styrelsemedlemmar och andra
bybor och innehöll ett stort antal bilder med förklarande text samt filmer om byn.
Höstmarknaden hade vi i år i Sundeliusparken den 22 september. Inriktningen var att samla
lokala producenter av vitt skilda produkter. Bl.a. såldes, majs, frukt, honung och
marieholmskorv mm. Flera företagare i närområdet visade sina utbud.
För tredje året utsågs årets Marieholmare. Priset gick till Christel Tykesson och Magnus
Lindahl för deras kamp att rädda kvar tankstationen i byn.

I protest mot att Trafikverket tog tillbaka sitt löfte att vara med och upprusta
Marieholmsbanan genomfördes en namninsamling som resulterade i över tusen
underskrifter. En delegation av styrelsemedlemmar och kommunalrådet Cecilia Lind
uppvaktade chefen för Trafikverket Syd i Kristianstad den 19 november.
En vinprovning genomfördes på gästis den 30 november.
Den 6 december var det dags för julmarknaden med aktiviteter i parken, runt centrumhuset,
Lekland och yllefabriken. Byaföreningen bidrog med ett chokladlotteri. Populära vinster
gjorde att lotterna snabbt såldes slut.
Andra saker vi bl.a. har arbetat med under året är:
Byaföreningen har haft två möten med EBR, Eslövs ByalagsRåd, d.v.s. andra
byalag/byaföreningar och vid två tillfällen träffat kommunens politiker och tjänstemän för att
diskutera saker och ting som kan bli bättre.
Vi har försökt få kommunen att sköta grönområdena och rabatter bättre och har delvis
lyckats.
Det fortsatta arbetet med Laddran resulterade i att arbetet med grävningen påbörjades.
Övrigt:
Medlemsantalet var 358 hushåll, varav 25 var nya medlemmar för 2012.
Styrelsen har haft 11 st. protokollförda möten under året. Protokollen kan ni hitta på
hemsidan.
Vi vill tacka alla sponsorer, medlemmar, andra föreningar m.fl. som ställt upp för föreningen
och därmed för Marieholm.
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