
Marieholms byaförenings årsberättelse för 2020! 

Vi hann precis med vårt årsmöte innan coronapandemin svepte in över Sverige och skakade om oss alla. Då 

visste vi inte vad vi hade att vänta eller hur länge det skulle hålla på. Trots en pandemi finns det alltid något 

man kan göra, det gäller bara att vara kreativ.  

Det första vi kunde bidra med var att stötta vår lokal ICA-butik och leverera varor till våra äldre och utsatta i 

Marieholm så att de kunde stanna hemma och hålla sig friska. Detta gör vi fortfarande och kommer att 

fortsätta med så länge pandemin härjar i Sverige. Kontakta vår lokala ICA i Marieholm för att beställa så 

kontaktar de oss för leveransen, och självklart betalar man endast för sina varor.  

I slutet av mars delade vi ut pumpafrön utanför vår lokala ICA-butik i hopp om att det skulle vara många som 

slogs om årets pumpavinnare.  

Resterande ”Fika med BYA”, påskkalaset, Valborg och Midsommar ställdes in för att minska smittspridningen. 

Men på Midsommar gjorde vi ett mysterium där man skulle hitta midsommarstången genom att lösa olika 

kluriga gåtor runt om i byn.  

I början av april gick en representant från byaföreningen en lång promenad runt i byn med en representant 

från kommunen. Det var en mycket positiv dialog som har lett till flera smååtgärder men förhoppningsvis även 

till större åtgärder i framtiden. Innan promenaden skickade vi in alla förslag på åtgärder vi samlat in från er via 

vår Facebooksida.  

I slutet av april valde vi att genomföra vår första ”Vårstädningsdag” dock med flera ändringar från 

ursprungsidén så att så många som möjligt kunde vara med på ett tryggt och säkert sätt. Det blev en stor succé 

och vi samlade in 200kg skräp som Eslövs kommun hämtade och slängde åt oss.  

I början av juni fick vi efter ett års arbete äntligen upp en hastighetsdisplay vid Marieboförskola. Vi hoppas 

displayen kan hjälpa till att få ner hastigheten utanför förskolan men även generellt i hela Marieholm.  

13 juli hade vi vår första nattvandring, ett projekt vi hade arbetat med under en längre tid. Vi har ingått ett 

samarbete med nattvandring.nu som vi bland annat har fått västar av och som försäkrar alla som nattvandrar. 

Detta projekt är fortfarande i full gång och önskar man vara med så anmäler man sig på Facebooksidan 

”Marieholms nattvandrare”. Har man ej tillgång till Facebook kan man kontakta oss i byaföreningen.  

11 oktober arrangerade vi Odlardagen tillsammans med Svenska kyrkan och Siri från Ekelundska Trädgårderiet. 

Vi hade ett fantastiskt väder och vi planterade 1000 tulpanlökar (skänkta av Eslövs kommun) mittemot ICA, Siri 

berättade hur man gör höstarrangemang, Svenska kyrkan bjöd på fika och var en stor hjälp både innan och 

efter men viktigast av allt fick vi kåra årets vinnare av pumpatävlingen, Andreas Helmersson med en vikt på 30 

kg.  

19 oktober skrev Sven Månsson med stöttning av byaföreningen en skrivelse till Skånetrafiken som kan läsas 

här om man prenumererar på Skånska Dagbladet: https://www.skd.se/2020/10/19/byaforening-har-trottnat-

pa-tagforseningarna/ 

30 november tog kommunen ett ordentligt ryck vid ankdammen som ett resultat om vad vi hade pratat om 

under vår promenad i våras.  

Under december månad skickades årets sista ByaNytt ut. Representanter från styrelsen deltog som referenser 

på kommunens nya tilltag om hur vi kan utveckla ”Eslövs fritids- och föreningsliv” under ett digitalt möte. På 

fjärde advent uppmanade vi alla i Marieholm att skapa extra ljus i mörkret och skicka in bilder via Facebook för 

att dela med sig av det vackra. Precis innan året tog slut kom även den tredje hastighetsdisplayen upp på 

Kvarngatan.  
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11 februari deltog representanter i årets första EBR förberedande möte. Det var även EBRs första digitala möte 

och vår egen Sven Månsson gav vidare stafettpinnen som ordförande för EBR.  

3 mars deltog representanter i årets första EBR möte med Eslövs kommun. Det pratades bland annat om 

höghastighetsbanan, landsbygdsutvecklingen och fiberutbyggnaden i hela Eslövs kommun.  

Vi har även haft glädjen att få välkomna 6st nya samarbetspartners, se alla våra samarbetspartners nedan, 

hemsidan, appen eller på vår Facebooksida.  

Vi har även haft månatliga styrelsemöten, kontakt med kommunen angående skatebanan/utegym, upprustning 

av lekplatserna och Sundeliusparken. Detta kommer vi fortsätta ta upp och arbeta för under hösten.  

Pandemin är fortfarande inte över och ingen av oss vet vad som väntar under 2021 men vi i byaföreningen 

kommer att fortsätta vara kreativa i hur vi kan arrangera olika aktiviteter så de utförs på ett säkert och tryggt 

sätt. Vi kommer att fortsätta dialogen med Eslövs kommun om hur vi går vidare med att få byggt en skatebana, 

rusta upp våra lekplatser och Sundeliusparken, samt flera andra punkter. Vi kommer även fortsätta med 

nattvandringen för att gemensamt öka tryggheten, minska skadegörelsen och öka samhörigheten i byn.  

Vi ser framemot ett nytt år med nya möjligheter tillsammans med er! 

 

 

VÅRA FANTASTISKA LOKALA SAMARBETSPARTNERS! 

 

 

  


