Hej
Här kommer en julhälsning samt lite information från Tyringe Byalag

Styrelsen består av:
Roger Ljungberg ordf. Steneric Svensson kassör, Ann-Helen Larsson sekr.
Övriga ledamöter; Erling Börjesson, Lars Holmberg, Monica Ero, Ingemar Hesselbom,
Göran Berg, Olle Nyström och Ulrika Tomsson. Bert Wilnerzon adjungerande ledamot.
Ett antal projektgrupper som jobbar med olika projekt inom Tyringe Samhälle.
Den 5 oktober hade Byalaget sitt höstmöte på Tyrehallen. Tyvärr kom inte så många till detta möte
men de som var där fick först en rundvandring i hallen där Ingemar Hesselbom guidade samt
informerade att det var i princip fullbokat med aktiviteter hela vintern.
Efter Sven-Ingvar Jönssons information om Sanatorieskogen fick de närvarande lyssna till ett
humoristiskt föredrag av Daniel Jönssons resor i Ryssland och Afrika.
Projektgrupp Sanatorieskogen är en grupp ideellt engagerade personer som genom ett
Leaderprojekt har sett till att de gamla grytorna kommer fram samt att springvattnet återställs i
Sanatorieskogen.
Projektgruppen har efter skogsavverkningen arbetat med röjningsarbete speciellt i grytorna,
blåbärsdalen, vid torpruinen och i området där springvattnet ska uppföras. Vägvisningsskyltar och
informationsställ har börjat sättas på plats i skogen, medan textskyltarna som ska sitta på infoställen
ska placeras ut till våren. Ett par bänkar ska också sättas ut innan vinteruppehållet medan resten av
bänkarna placeras ut till våren. En broschyr som ska delas ut till hushållen i Tyringe ska färdigställas
under vintern för utdelning innan invigningen i slutet av maj eller början av juni.
Det arbete som återstår innan nyår är att gjuta karet till springvattnet.
På julskyltningssöndagen den 3 december invigdes Lars-Åke Bloms konstverk ”Modet”.
På initiativ av Tyringe Byalag, och finansiering genom Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse,
Kulturnämnden, lokala företagare i Tyringe samt privata sponsorer, har Lars-Åke Blom under mer än
ett år arbetat med uppdraget att skapa ett förskönande konstverk vid cykelparkeringen norr om
järnvägen.
Det finns en bogrupp som jobbar tillsammans med byalaget, SPF och PRO. Ett arbete pågår med
byggherrar som är mycket intresserade av att bygga lägenheter i Tyringe.
Som ni säkert känner till får Tyringe Byalag varje år ett belopp att fördela bland de ideella föreningar
som utan vinstintresse tar på sig att arrangera och genomföra något publikt evenemang som kommer
Tyringes innevånare till del. Ni är välkomna att lämna in er ansökan om bidrag till Tyringe Byalag
senast den 15 februari 2018. Med ansökan om bidrag skall en budget för arrangemanget bifogas.
Ansökan skickas till tyringebyalag@gmail.com
Medlemsantalet har ökat med 50 medlemmar men ser fram emot fler.
Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi genomföra.
Bifogat till detta brev är ett inbetalningskort för år 2018 till bg. 377-1508
Det går även bra att betala med swish 123 336 3256

Önskar alla en riktigt God Jul samt ett Gott Nytt År!
Tyringe Byalag

