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 också 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. Vår verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, kommunalt bidrag och
sponsorer av Tollarpsdagarna. Vi har idag c:a 80 enskilda medlemmar och 250 familjer, vilket motsvarar c:a 700-800 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 2017-2018
• 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.
• Svara för aktiviteter under Nationaldagen och medverka vid arrangemangen dagen före.
• Genomföra städdag av gator, torg och övriga allmänna platser i Tollarp i maj.
• Bidra ekonomiskt till att Brandmannaklubben håller december lysande med ”Kometerna” längs
Tollarps gator.
• Lämna ekonomiskt bidrag till föreningar i Tollarp som bidrar till invånarnas intressen.
• Fullfölja vårt initiativ till hiss och toaletter i Medborgarhuset för funktionshindrade.
• Lämna remissvar till kommunen i frågor rörande Tollarp med omnejd.
• Delta i ”Landsbygdsrådet”, med målsättning att utveckla landsbygden positivt.
• Representation i en lokal grupp för främjande av turism i Tollarp-Linderöd.
• Medverka i ”Leaderprojektet” för demokratisk utveckling av landsbygdsprojekt.
• Bevaka kommunens åtgärder 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.
• Plantera allé utmed Axonaskolans tomt längs E22 och Lundgrens väg i samverkan med Maltesholms
ägare, Niclas Palmstierna, och Axonaskolan.
• Medverka vid årets julmarknad i Vinterlust.
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