Hej
Här kommer en sommarhälsning 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, Ulrika Tomsson och Johan Berglund samt Bert Wilnerzon som
adjungerande ledamot.
Ett antal projektgrupper som jobbar med olika projekt inom Tyringe Samhälle.
Årsmötet hölls på Muséet den 15 mars. Efter årsmötesförhandlingarna underhöll Kent Bernby.
Jan Göransson berättade om Bo-gruppen och deras arbete med kommunen om byggnation av
lägenheter i Tyringe. Sven-Ingvar Jönsson informerade från Sanatorieskogen. Svenska films
representant var också på plats och informerade om deras verksamhet.
På skärtorsdagen utförde Byalaget en påskaktivitet där byalagets medlemmar kunde köpa en kartong
ägg på Matlusten för 5 :-/stycket och en Aladdin chokladask på Hemköp för 10:-/st.
Både affärsinnehavarna och kunderna tyckte att det var ett mycket lyckat arrangemang vilket bidrog
till 35 nya medlemmar.
Valborgsmässoafton firades som vanligt i Å-parken tillsammans med Scouterna och Lions.
Tyringe Kyrkokör som hade förstärkts med några från Hesslekören sjöng de traditionella vårsångerna.
Krister Wrambjer skötte högtalaranordningen så vårsångerna klingade fint ut över den sprakande
majbrasan. Kvällen avslutades med ett fyrverkeri.
Lördagen den 26 maj var det återinvigning av Sanatorieskogen. Det blev den lyckade festdag som
arrangörerna hoppats på under hela projektets förverkligande. Fler än tvåhundra personer hade samlats
för att se resultatet av många hundra timmars arbete och de flera hundra tusen kronor som genom ett
Leaderprojekt investerats i en förnyelse i ”naturnära och lätt tillgängliga Tyringe”. Det påtagligaste
och mest synbara är återbyggnad av ”lilla springvattnet” som ursprungligen byggdes för över hundra
år sedan. Sven-Ingvar Jönsson som varit sammanhållande från Byalaget gjorde en resumé av de nästan
två år som det tagit att genomföra projektet. Kommunekolog Lars-Erik Williams berättade om den
unika naturmiljö som Sanatorieskogen representerar och om de strävanden som pågår för att få delar
av skogen till ett kommunalt naturreservat. För att se vad som åstadkommits i naturen passade många
på att gå tipspromenaden i skogen. Efter, och parallellt med programmet vid springvattnet, hade SK 69
och Tennisklubben program i Blåbärsdalen och vid tennisbanorna.
På Nationaldagen marscherade föreningståget med musikerna Alf och Otto i täten till Å-parken där
Byalagets ordförande Roger Ljungberg hälsade välkomna. Högtidstalet hölls av Christer Glader på ett
rikt beskrivande och tänkvärt sätt. Skånska kören och ungdomar från Tyresvingen underhöll med sång
och dans. Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse och Lions delade ut stipendier till musikstuderande
ungdomar med anknytning till Tyringe. Scouterna serverade fika och alla barn kunde roa sig med
hoppborg och ansiktsmålning.
Ca 150 personer kom till midsommarfirandet i Åparken som Tyringe Byalag arrangerades tillsammans
med SPF. Det bjöds på fika och dans runt stången. Karin Wrambjer, Alf Ljungbeck och Karl-Otto
Johansson höll i midsommardansen.
Den 18 augusti kl. 10,30 går Tyringejogget av stapeln i SK-69:s regi.
Alla medlemmar i Tyringe Byalag blir bjudna på startavgiften.
En riktigt skön sommar önskar vi i Tyringe Byalag!

