VAD GÖR TOLLARPS BYALAG FÖR VÅR ORT?
Tollarps Byalag verkar alltid för att Tollarp -både nu och i framtiden- är och förblir en attraktiv ort att leva och bo i! Vi arbetar aktivt tillsammans med Tollarps föreningar och företag, påtalar problem och brister för kommun, region och andra berörda myndigheter 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.
Som ett mycket aktivt och mångsidigt byalag, är vi en naturlig remissinstans för kommun och
region i frågor som berör tollarpsområdet och 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 85 enskilda medlemmar och 229 familjer, vilket motsvarar c:a 650
medlemmar totalt.
Det finns plats för många fler!! Vårt medlemspris är endast 30 kr för enskild medlem och
50 kr för hela familjen!!!
Några av våra verksamheter 2018
• 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.
• Ansvarat för anpassning av Medborgarhuset för personer med funktionsnedsättningar, ansökt och
fått statligt bidrag, upphandlat projektet, utfört ritningsarbetet för toaletter och trapphus med hiss.
Arbetet har skett i nära samarbete med Medborgarhusets styrelse.
• Svarat för aktiviteter under Nationaldagen och medverkat vid arrangemangen dagen före.
• Genomfört städdag av gator, torg och övriga allmänna platser i Tollarp den 8 maj.
• Fått kommunala bidrag för tillverkning och uppsättning av nya ”Kometer” utmed våra gator.
• Lämnat ekonomiskt bidrag till Föreläsningsföreningen.
• Ansökt hos kommunen och fått gehör för uppsättning av belysning längs gång- och cykelvägen
Skättilljunga-Tollarp (uppsättning påbörjat under senhösten i år).
• Utverkat tillstånd att plantera allé utmed Lundgrens väg och E22 i samverkan med Axonaskolan och
Maltesholms Vindkraftpark samt ansvarat för invigningen den 28 maj.
• Deltagit i ”Landsbygdsrådet” och ”Leaderprojektet” med målsättning att utveckla landsbygden och
utöka demokratin i landsbygden.
• Lämnat in skrivelse till Trafikverket med begäran om gång- och cykelväg mellan V. Vram och Östervång i första hand och därefter vidare till Ö. Sönnarslöv och Degeberga.
• Deltagit vid förhandlingar mellan Miljö- och Vattendomstolen och kvarnägarna ang. tillstånd för
dämmen i Vramsån vid Ugerups, Trobros, Bäcklundas och Tollarps (Färgargården) möllor.
• Påmint kommunen om tidigare skrivelser avs. brister i skötsel av gator och andra offentliga platser
samt ett ”helhetsgrepp” av trafiksituationen i Tollarp.
• Verkar f.n. för en väderskyddad ”ljugarbänk” på torget i Tollarp och, i samråd med V. Vrams församling, sätta upp en ändamålsenlig anslagstavla för aktuella aktiviteter i Tollarp.
• Krävt åtgärder mot trafikfarliga överträdelser av ”stannaförbudet” på Polgatans västra sida utanför
ICA Supermarknad.

