VÄLKOMNA TILL BYALAGETS ÅRSSTÄMMA TORSDAGEN DEN 22
MARS 2018 KL. 18:30 I MEDBORGARHUSET
Program
Byalagets ordförande, Magnus Jönsjö, hälsar välkommen och informerar kort
om aktuella frågor för vårt gemensamma Tollarp och hur vi tillsammans kan påverka utvecklingen.
”LÄR KÄNNA DITT FORNHISTORISKA LINDERÖD/TOLLARP”
Anders Edring, projektchef vid Sydsvensk Arkeologi AB, tillika tollarpsbo och
vårt Byalags förre ordförande, berättar om de fornfynd man gjort vid utgrävningar inför utbyggnad av E 22:ans nya sträckning förbi Linderöd och Tollarp
fram till Vä. Vilka bodde här? Hur bodde de? Vad levde de av? Kanske får vi
svaren av Anders och hans arkeologkollegor vid vår Byastämma!
Byalagets årsstämma
Stadgeenliga ärenden avhandlas med bl.a. val till styrelse och övriga funktioner.
Ev. motioner eller skrivelser ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars.
Bli medlem, Du också, till gagn för Tollarp!
Vårt Byalag har 281 familjer och 81 enskilda personer som medlemmar av ortens c:a 3 400 invånare. Detta motsvarar c:a 750 personer eller c:a 22 % av invånarna. Du får också plats!
Ju fler medlemmar, desto större betydelse har vår röst!!!
Tveka därför inte – bli medlem i Tollarps Byalag!!!!!
Medlemsavgift: Familj 50 kr per år. Enskild medlem 30 kr per år.
Nästa gång Du betalar Dina månadsfakturer, betala också Din medlemsavgift och bidra till vår orts utveckling!
Sätt in Din avgift på Bankgironummer 5769-3749. Använd bilagt inbetalningskort.
VÄLKOMNA!
Vi bjuder på fika under kvällen.
PS. Inför och under Tollarpsdagarna behövs frivilliga krafter med att bygga
och ta bort dansbana och tält, städa m.m. Vi börjar på kvällen den 4 juni och
fortsätter den 5:e och 6:e. Vi är tacksamma för all hjälp! Det är bara att
komma till festplatsen och anmäla sig!

VARFÖR BLI MEDLEM I TOLLARPS BYALAG?
Vårt byalags målsättning är att för alla invånares räkning verka för att Tollarp både nu och i
framtiden är och förblir en attraktiv ort att leva och bo i. Vi samarbetar därför aktivt med
såväl föreningar och företag som kommun och region i frågor som berör kultur o. miljö, boende, kommunikationer, trafiksäkerhet, sjuk- och äldreomsorg, skolor, trivselfrågor och fritid
m.m. Vi får många synpunkter från våra medlemmar, som vi tar ställning till och påtalar för
de ansvariga!
Vi ansvarar också för Tollarps hemsida tollarp.nu.
Tollars Byalag är ett mycket aktivt byalag och remissinstans för kommun och region i frågor
som berör tollarpsområdet. Vi är en naturlig samarbetspart i statliga och kommunala projekt
som ska utveckla landsbygden, såsom Leaderprojektet och Landsbygdsrådet.
Vår verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, kommunalt bidrag och sponsorer av Tollarpsdagarna. Vi har idag över 80 enskilda medlemmar och 251 familjer, vilket motsvarar c:a
750 medlemmar totalt.
Det finns plats för många fler!! Vårt medlemspris är endast 30 kr för enskild medlem
och 50 kr för hela familjen!!!
Medlemsavgift för 2018 – 30 eller 50 kr- på bankgironummer 5769-3749 och betalningsmottagare ”Tollarps Byalag”. Ange också Ditt namn vid inbetalningen.
Några av våra verksamheter 2017
• Styrelsen: Magnus Jönsjö, ordf., Birgitta Persson, kassör, Lars-Anders Göransson, sekr.,
Jacob Melin, vice ordf. Övriga ord.: Andreas Sylvesson, Johan Bergh, Klaus Holm, Charlotta Andersson, Inga
Rosén. Ersättare: Anders Seeman och Agneta Ivarsson.
• Svarat för aktiviteter under Nationaldagen och medverkat vid arrangemangen dagen före.
• Genomfört städdag av gator, torg och övriga allmänna platser i Tollarp den 15 maj.
• Bidragit ekonomiskt till att Brandmannaklubben satt upp ”Kometerna” längs gatorna.
• Lämnat ekonomiskt bidrag till Föreläsningsföreningen och artist på ”Vinylcafé”.
• Fått positivt besked av kommunen på ansökan om belysning längs gång- och cykelvägen
Skättilljunga-Tollarp
• Sökt och erhållit bidrag samt svarat för upphandling av entreprenör för hissinstallation i
Medborgarhuset. Färdigställs första halvåret 2018.
• Lämnat remissvar till kommunen i frågor rörande Tollarp med omnejd.
• Deltagit i ”Landsbygdsrådet”, med målsättning att utveckla landsbygden positivt.
• Representation i en lokal grupp för främjande av turism i Tollarp-Linderöd.
• Medverkat i ”Leaderprojektet” för demokratisk utveckling av landsbygdsprojekt.
• Återplacerat en gammal vägvisare av sten vid ”stenbron”.
• Medverkat i planering och genomförande av musikkväll i Medborgarhuset för kommunens
mötesplatser
• Skrivelse till kommunen avs. brister i skötsel av damm i Floraparken, misskötta tomter,
sikthinder i
gatukorsningar, brister i flaggning på torget och förstärkt markering av stoppförbud utmed
ICA.
• Medverkat i planering och genomförande av aktiviteter under FN-veckan samt bekostat ”fikan”
• Arbetar f.n. med att få tillstånd att plantera allé utmed Axonaskolans tomt längs E22 och
Lundgrens

väg i samverkan med Maltesholm ägare, Niclas Palmstierna, och Axonaskolan.
• Medverkat vid årets julmarknad i Vinterlust

