
 
En julhälsning med information från Tyringe byalag 

 

Byalaget står för: Ett gemensamt forum för alla personer, föreningar och företag med målet att främja 

Tyringes utveckling.  

Styrelsen består av ordf. Johan Berglund, kassör Steneric Svensson, sekreterare Ann-Helen Larsson, samt övriga 

ledamöter Erling Börjesson, Göran Berg, Jessica Hansson, Torbjörn Bengtsson och Ulrika Tomsson, samt tillfälliga 

projektgrupper. 

 

Midsommarafton firades traditionsenligt i Åparken med dans kring den lövade och blomsterprydda 

midsommarstången där många kom och hjälpte till. Dansen leddes av Karin Wrambjerg och barnen kunde även roa 

sig med att hoppa i hoppborgen eller få en ansiktsmålning. Byalaget bjöd på fika. 

 

Tyringedagarna den 5-6 augusti. Denna gång fanns Partyfabriken på plats bakom muséets lokaler. Det var 

efterlängtat och mycket folk kom och roade sig under dessa två dagar. 

 

Den 23 augusti var det politikerträff på muséet. Ett 100 tal åhörare lyssnade på valdebatten. De nio partierna i 

kommunalfullmäktige var representerade och fick redogöra för sin syn på både byggandet av bostäder och 

näringslivet i Tyringe. Moderatorn Rolf Rantzow gick ut hårt och undrade om Tyringe ska behöva skämmas för att 

tillhöra Hässleholms kommun. Liberalernas Tomas Haraldsson lovade att besöka Tyringe för ett närmare samtal med 

Byalaget om orten och vad som kan förbättras. 

 

Trygghetsvandringen i Tyringe den 12 oktober.  

Det var ett 25 tal personer samt Polis och politiker och även folk från socialförvaltningen som deltog i vandringen.  

Många synpunkter och reflektioner framkom under vandringen i byn, bland annat utökad belysning, röjning av 

buskage på vissa utsatta platser samt utökad polisiär närvaro. Det finns en problem- och åtgärdslista som är bifogad 

till detta brev. 

 

Den 12 oktober var Kjell Lindfors på Muséet där han berättade om att vara bankman på Tyringe Sparbank. 
Den 22 okt underhöll dansbandssångerska Git Persson på Tyringe Museum och bjöd på sina Svensktoppshits från 

bl.a. Kellys och Wizex och även gamla schlagers.  

Första söndagen i månaden håller muséet öppet för allmänheten kl.14.00-16.00 

 

Höstträff den 16 november. Svenska kyrkan kom till höstträffen och informerade om sin fina ungdomsverksamhet 

och om Kyrkbanken som drivs av ideella krafter med secondhandförsäljning, stick o virk grupp, onsdagskafé och  

gubbakafé mm. Tyringebördige Susanne Pettersson höll sedan ett fantastiskt föredrag om hur man gör andra till 

hjältar och hur viktigt det är att leva i nuet. Det engagerade den inte så mångfaldiga publik som vi hade hoppats på 

men de som var närvarande fick många tankeställare och framförallt skratt.  

 

Byalagets leaderprojekt börjar nå finalen med monteringen av orienteringstavlorna. En är på förmedlingscentralen 

och en vid Hemköp. Två är kvar för uppsättning på Kurhotellet och Tyrs Hov. 

 

Muséets knegare serverade även detta år ärtsoppa vid Lantmännens julmarknad fredagen den 25 november. Det är 

mycket populärt och välbesökt. Muséet hade även många besökare under julskyltningssöndagen, och en hel del 

knallar hade ställt ut sina alster till försäljning. Missa inte den årliga almanackan med bilder från Tyringes vackra 

natur. Fotograf Lena Brostedt. 

 

Angående aktivitetsparken så har vi fått ett negativt besked från Allmänna arvsfonden. De kommer inte att ge oss det 

stöd vi sökt. Vi gör nu ett sista försök att samla ihop pengar genom ideellt arbete och sponsorer. Detta arbetet har 

redan påbörjats. 

Vi tar tacksamt emot medlemsavgiften för år 2023 på bankgiro 377-1508 eller Swish 123 336 3256  

100: - för privatpersoner och föreningar och 500: - för företag  

Ju fler vi är desto mer kan vi påverka.  

Önskar alla våra medlemmar en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!  

Hälsningar  

Tyringe Byalag 


