VARFÖR BLI MEDLEM I TOLLARPS BYALAG?
Vårt byalags målsättning är att för alla invånarnas 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 av de mest aktiva byalagen i kommunen, enl. kommunens utsaga, och har därför
blivit remissinstans för kommun och region i frågor som berör tollarpsområdet.
Vår verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, kommunalt bidrag och sponsorer av Tollarpsdagarna. Vi har idag 65 enskilda medlemmar och 220 familjer.
Det finns plats för många fler!! Vårt medlemspris är 30 kr för enskild medlem och 50 kr för hela
familjen!!!
Vid nästa betalningstillfälle av Dina månadsfakturor, glöm inte att betala också Din medlemsavgift
för 2016 – 30 eller 50 kr- på bankgironummer 5769-3749 och betalningsmottagare ”Tollarps Byalag”. Ange också Ditt namn vid inbetalningen.

Kortversion av Verksamhetsberättelse 2015
• Styrelsen: Anders Edring, ordf., Birgitta Persson, kassör, Lars-Anders Göransson, sekr.,
Anna Malm, vice ordf.. Övriga ord.: Daniel Sylvesson, Börje Nilsson, Jannice Vidén, Maritza
Pålsson, Inga Rosén. Ersättare: Robin Ferlesjö, Bo Persson.
• Svarat för aktiviteter under Nationaldagen och medverkat till att arrangera Tollarpsfestivalen.
• Genomfört städdag av gator, torg och övriga allmänna platser i Tollarp den 7 maj.
• Lämnat ekonomiskt bidrag till Föreläsningsföreningen med 3 000 kr.
• Varit aktivt emot att kommunen river dämmet Mölledammen och i samarbete med
”Vramsåns Vänner” diskuterat med kommunen om alternativa lösningar. (Pågår.)
• Lämnat remissvar till kommunen om ”Landsbygdsstrategi” för utveckling av arbetsliv, boendemiljö,
ekosystem, hälsa och delaktighet avseende Tollarp med omnejd.
• Blivit medlem i ”Landsbygdsrådet”, med målsättning att utveckla landsbygden positivt.
• Representation i en lokal grupp för främjande av turism i Tollarp-Linderöd. (Pågår.)
• Medverkat vid ”Demokratidagen”, med målsättning att stärka demokratin i beslutsprocesser genom medverkan av lokala organisationer och företag.
• Begärt (2014) och fått hundrastgård i Tollarp väster om brandstationen.
• Lämnat in medborgarförslag till kommunen om belysning utmed järnvägsvallen
Marieholmsvägen-Skättilljunga. (Avvaktar svar.)
• Begärt och fått skyddsstaket längs räcket på bro över Vramsån vid Brobyggarvägen.
• Fortsatta försök att få samfälligheten att prioritera barns säkerhet före bekväm körning
genom farthinder vid idrottsplatsen.

