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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Styrelsen för Tollarps Byalag avger härmed sin berättelse över verksamhetsåret 2014:
Styrelsen
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamöter:

Ersättare, styr.:

Anders Edring
Håkan Skoog
Inga Rosén
Lars-Anders Göransson
Göran Nilsson
Maritza Pålsson
Anna Malm
Janice Widén-Ohlsson,
Daniel Sylvesson
Bo Persson
Protiva Gyllerup

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden.
Antal medlemmar uppgick i slutet av verksamhetsåret till 61 enskilda och 239 familjer.
Bl.a. i samverkan med andra föreningar har vi under år 2014 genomfört följande
verksamheter:
 Organiserat nationaldagsfirandet.
 Årsstämma 5 mars: Info av Bobby Bengtsson, kommunens ansvarige för utbyggnad av
fiberkabel i bl.a. Tollarp. C:a 50 medlemmar deltog.
 Organiserat och genomfört städning av gator och torg i Tollarp den 8 maj och 11 sept.
 Svarat för flaggning vid Medborgarhuset och Sparbanken.
 Representerat med ledamöter i föreningen ”Tollarpsdagarna”.
 Lämnat remissvar på Kristianstads ”Landsbygdsprogram 2014-2020” avs. boende,
näringsliv och rekreation, kultur- och fritidsliv samt utbildning.
 Inlämnat remissvar avs. kommunens miljömål 2015-2019 med bl.a. påpekande om
Vramsåns dämmens betydelse för såväl åns flora och fauna som kulturmiljön i Tollarp
 Medverkat i arbetsgrupp för utveckling av ”Turism i Tollarps-Linderöds-området”.
 Inlämnat avsiktsförklaring avs. utbyggnad av fibernät i hela Tollarp.
 Ansvarat för hemsidan tollarp.nu med kontinuerliga uppdateringar om Tollarp.
 Svarat för torgaktiviteter och vid kommunens 400-årsjubiléum den 22 maj.
 För Marietorpsvägens vägsamfällighets räkning ansökt om och beviljats anslag från
Trafikverket för anläggning av farthinder utmed bl.a. Tollarps idrottsplats. Påbörjat
upphandling för utförande.
 Initierat att kommunen förser bowlinghallen i Tollarps Sporthall med hjärtstartare.
 Finansierat nytt belysningssystem för de s.k. ”Kometerna”, som uppsätts utmed
Tollarps gator inför jultid samt efterfrågat kommunens ansvar ang. ”trivselbelysning”.
 Lämnat yttrande över kommunens olika planförslag och haft kontinuerliga kontakter
med kommunens tjänstemän i aktuella frågor för Tollarp.
 Påtalat förbättrat underhåll och städning av busshållplatserna utmed E22, framfört
önskemål om hundrastgård i Tollarp, krävt omasfaltering av gator och vägar i
Tollarpsområdet, lämnat synpunkter och önskemål till kommunen ang. hastighets- och
andra trafiksäkerhetsåtgärder i Tollarp, åtgärder av öde hyreshus vid Betaniavägen,
bänkar o. bord på torget sommartid, förbättrad utemiljö på Tollarps Skola, trivselbelysning i Tollarp, samt undersökt förutsättningarna för marshaller utmed Tollarps
gator vid Alla Helgons dag.

