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Året som gått 2017
Föreningens årsmöte för 2016 hölls på Hardings Restaurang den 1 mars 2017. Andreas
Helmersson hälsade medlemmarna välkomna.
Valberedningen presenterade ett förslag till en ny styrelse för kommande verksamhetsår. Till
ordförande valdes Stefan Fredriksson för ett år. Petter Gustafsson till kassör för 2 år. Rasmus
Gustafsson, Jessica Nilsson och Göran Bengtsson valdes som ledamöter för 2 år. Som
fyllnadsval valdes Agneta Bengtsson för 1 år. Någon 9:e ledamot i styrelsen valdes inte in.
Till revisorer för ett år valdes Hanne Nedergaard och Nils-Olof Gunnarsson.
Till revisorssuppleanter för ett år valdes Nils-Erik Carlsson och Andreas Helmersson.
Till valberedning för ett år valdes Maria Gustafsson Mölstad, sammankallande, Andreas
Helmersson och Håkan Nilsson.
Årsmötet beslöt att inte ändra årsavgiften, som är 100:- kr/hushåll. Motion om nya stadgar
behandlades på mötet. Arbetet med stadgarna skulle fortsätta under året för att beslutas på ett
medlemsmöte till hösten.
Efter mötet underhöll Anna Mölstad ihop med Teckomatorps humorfabrik.
Den 23 februari höll vi ett möte för de i grannsamverkan. Vi diskuterade lite hur
grannsamverkan kunde marknadsföras och komma igång. Aktiviteten därefter har tyvärr varit
låg.
Den 1 april stod vi vid ICA och delade ut pumpafröer till medlemmar, för att bli en odlingstävling. Tävlingen ska avgöras under hösten, men mer om det längre fram.
Valborgsfirandet skulle i år få en lite annan utformning. Den förlades till Laddran området.
Deltagande var förutom byaföreningen, Dansa o Le, MH-gården, MIS, och Bouleklubben. Bålet
förlades till udden i Laddran. Talare var Janet Andersson, som talade om hennes kärlek för
Marieholm. Innan bålet fanns flera aktiviteter bl.a. arrangerade vi en tipspromenad. Korv kunde
man både själv grilla eller köpa från Bouleklubben.
Den 22 maj genomförde Eslövs kommunen trygghetsvandring i Marieholm. Byaföreningen
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hjälpte till att arrangera mötet, och föreslog punkter som kunde åtgärdas. Trygghetsvandringen
finns publicerad på kommunens hemsida.
Till midsommar blev det så midsommarfirande. Efter lunch på midsommarafton kläddes och
restes midsommarstången i Sundelius Park. Därefter ledde Maria Gustafsson och Johanna
Holmblad dans och lekar. Många hade tagit tillfället i akt och tagit med sig picknick-korg och
fikade medan barn och vuxna roade sig. Byaföreningen kunde räkna in drygt 100 deltagande,
kul. Molnen drog hotande in, men arrangemanget kunde genomföras i torrt väder.
Söndagen den 13 augusti firade Byaföreningen 30 år på Marieholms badet, samma plats där det
en gång bildades. Djungelbandet spelade med sin musik lämpad för att roa och aktivera barnen.
Popcornmaskin fanns på plats. Vädret var hyfsat, men vi tycker nog att arrangemanget drog för
lite folk. Karin Sjögren, som var med om bildandet för 30 år sedan, höll ett tal.
Vid Sundeliusdagen den 20 augusti i Sundeliusparken, som företagarföreningen arrangerar,
deltog Byaföreningen. Vi hade en egen gren i tävlingen kallad Marieholmskampen där olika
föreningar höll i olika deltävlingar, och olika lag bildades för att deltaga. Byaföreningen delade
ut priser.
Ett kombinerat medlemsmöte och avslutning på pumpatävlingen höll vi i MH-gårdens lokaler
den 29 november. Ett 10 tal medlemmar deltog i mötet. Efter genomgång och vissa justeringar
antogs Byaföreningen nya stadgar. Sedan var det pumpatävlingen som skulle avgöras. Stefan
Nilsson vann med en halv centimeter större pumpa än 2:an.
Vid julmarknaden den 10 december deltog byaföreningen. Vi fanns i ett tält inne på Hardings
gård. Vi sålde lotter och hade pyssel för barnen. I samband med lottförsäljningen försökte vi
samla in email adresser, för att dra en vinnare bland inlämnade och lotta ut ett DNA-kit.
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda möten och ett medlemsmöte.
Styrelsen har arbetat aktivt för att få ett väl fungerande styrelsearbete med effektiva möten och
korta beslutsvägar.
Tillsammans med övriga Byalag/Byaföreningar i kommunen (kallas EBR), har vi vid två
tillfällen träffat representanter för kommunen, alltid kommunalrådet och vice kommunalrådet
men även tjänstemän från olika avdelningar. Mötena förbereddes genom träffar med
representanter från flera av Eslövs alla byar.
Byaföreningen har under 2017 sänt in svar om kommunens stora arbete översiktsplanen, som ska
antas under 2018.
Byaföreningen köpte under året in ett PC-program från Visma för ekonomi och medlemsregister.
När nu Bibliotekshuset blev tomt bildades en grupp separat från Byaföreningen, för att få till en
fortsatt verksamhet i huset för Marieholms föreningar. Mötena har varit många, men intresset
från kommunen var svalt. Gruppen la in ett anbud på huset. Kommunen valde att sälja huset till
ett konstnärskollektiv, och Marieholm gick miste om ytterligare en möjlighets till samlingslokal.
I Marieholm kan vi konstatera finns endast ett få tal tomter tillgängliga för villor. I området vid
stationen finns stora möjligheter för byggnation i och med Mjöbäcksvillan och Callmer tomten är
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uppröjda. Ebo kommer att bygga ett nytt hus med 12 lägenheter, men väljer att bebygga en
befintlig tomt, Sakförarevillan. Sakförarevillan kommer också att rustas upp.
Du hittar även byaföreningen på vår hemsida www.marieholmsbyaforening.com .
Föreningen medlemsantal var vid årets utgång 242 st betalande medlemmar.
Slutligen, ett varmt tack till alla sponsorer, medlemmar, andra föreningar m.fl. som ställt upp för
Marieholms byaförening och därmed medverkat till att göra vår by så trivsam som möjligt.
Marieholm i februari 2018.
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