En sommarhälsning 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, Ingemar Hesselbom, Olle Nyström, Torbjörn
Bengtsson och Ulrika Tomsson.
Samt vid behov tillfälliga projektgrupper.
I slutet av 2019 har byalaget arbetat fram en ny broschyr för att framhålla Tyringeortens vackra
naturmiljöer. Lena Brostedt har ställt sitt fotoarkiv till förfogande och Leif G Frid varit behjälplig med
layouten. Förutom alla medlemmar har de flesta hushåll fått broschyren i sina postlådor tack vare
några energiska medarbetare som har vandrat gata upp och gata ner.
Ordförandeträff på muséet den 26 januari där alla som varit ordförande var närvarande och berättade
om sina intryck som Tyringebyalags ordförande. Tyringe Byalag startade den 4 september 2000. Ove
Jeppsson var den förste ordföranden, därefter i nämnd ordning Gunnar Bengtsson, Lars-Göran Sjövall
Jan Göransson, Roger Ljungberg och sittande Johan Berglund. Mycket har hänt under dessa år som
Byalaget bidragit till bl.a. Byggnationen på Åldermannen, parkeringsplatsen och cykelställ vid
stationen, ljusspelet vid kvarnen, återinvigning av ”Sanatorieskogen” med springvattnet,
Lars Åke Bloms ”Modet”, skatebordbanan mm.
På Muséet anordnades den populära Alflennartz-revyn. Sex fullsatta föreställningar bjöd de duktiga
aktörerna på och skratten ekade mellan muséets väggar. Vi hoppas att de kommer tillbaka.
På grund av rådande omständigheter har vi varit tvingade att ställa in åtskilliga arrangemang.
Från den 16 mars har alla publika evenemang varit inställda på Muséet
Årsmötet den 17 mars med Ewa-Gun Westford som gästtalare.
Medlemsaktiviteten på skärtorsdagen som vi brukar ha på Hemköp och på Matlusten, där det skulle
säljas varor till ett reducerat pris, fick också ställas in.
Valborgsmässofirandet, Nationaldagsfirandet och Midsommarfirandet kunde inte heller genomföras
pga. Corona pandemin.
Däremot genomfördes den 10 juni en "sakletardag" med utgångspunkt från Åparken.
Ursprungligen en aktivitet från "Håll Sverige rent" - föreningen. Tyringe skola tog upp detta på sitt
program och bjöd in Tyringe Byalag för samverkan. Hässleholms Miljö kontaktades och levererade de
nödvändiga soptunnorna. Eleverna från årskurs 4, 5 och 6 stod för samlandet. Byalaget var sedan
behjälpliga med att källsortera. Knegarna från Tyringe museum tog med 3 gamla föremål som
eleverna sedan fick gissa på vad de använts till.
5 tunnor fylldes och efter väl förrättat värv kom belöningen av glass till barnen.
Runt 200 personer var på olika sätt aktiva denna dag.
Leader Lag PH (Perstorp-Hässleholm) är en förstudie som kallas ”attraktiva orter i Hässleholms
kommun”. Syftet med förstudien är att plocka fram idéer och synpunkter på hur man ska göra för att
orten ska bli attraktivare att leva och bo i. Efter ett antal möten har gruppen tagit fasta på 5 förslag som
de kommer att gå vidare med till Leaderkontoret. Vi har tagit fram kostnader för de olika förslagen
som ska utvärderas. Därefter görs en projektplan och en ansökan om projektstöd. Ett av förslagen som
vi hoppas på är Naturlekpark i Bödkaredalen samt iordningsställande av området kring Radiumkällan.
Vi önskar en riktigt skön sommar och var rädda om er!
Tyringe Byalag
Gm Lena Winberg

