
Marieholms byaförenings årsberättelse för 2021! 
Ett år av pandemi har passerat och vi som alla andra hoppades på ett 2021 utan pandemi men tyvärr fick vi 
leva med pandemin ytterligare ett år. Årsmötet fick därför tyvärr hållas digitalt.  

Inför vår promenad med Eslövs kommun i mitten av mars skickade vi in alla era tankar om vad ni önskar att 
kommunen ska åtgärda och ändra här i Marieholm. Vi pratade om alla punkter på promenaden och vissa saker 
blev åtgärdade under 2020 tex röjde man ordentlig vid ankdammen. På hemsidan finns en sammanfattning av 
era förslag och de svar vi har fått från kommunen så alla kan se vad planerna är för Marieholm i dagsläget.  

I slutet på mars delade vi ut pumpafrön utanför ICA som vinnaren av pumpatävlingen, Andreas Helmersson 
skänkt från vinnarpumpan.  

I början på april skrev Skånska dagbladet en artikel om vårt arbete med att bygga en skatebana i Marieholm, 
Kommunens mark fördröjer skatepark i Marieholm – Skånska Dagbladet (skd.se).  

Andra året vi arrangerade vårstädningsdagen samlade över 90 personer ihop 485 kg skräp. EBO sponsrade 
korvgrillning, Eslövs kommun hämtade skräpet och Städa Sverige gav ett uppdrag till till MIS att plocka skräp 
för en ersättning. Vi hade ett lotteri med loka vinster.  

I flera år har Marieholms byaförening samt flera bybor tagit upp och påpekat otryggheten längst våra vägar i 
byn speciellt vid korsningen utanför Mariebo förskola. Vi har nu fått besked från Eslövs kommun att de har 
startat ett projekt för att göra om korsningen utanför Mariebo förskola med byggnations start i 2022! Detta är 
fortfarande i planeringsstadiet men vi har blivit uppdaterade och tror på byggstart i 2023.  

I början på juni arrangerade vi vår första ”Trädgårdsloppis” som kommer i fortsättning heta ”BYA loppis”. Det 
var väldigt positivt och vi har fått flera önskningar om att göra det igen. Ca 40 hushåll deltog.  

Mitten av juni hade vi en liten sommaravslutning där vi åt smörrebröd från vår ICA Nära. 

Arbetet med att bygga en skatepark startades i 2016 och i juli 2021 kunde vi äntligen skriva under ”Avtal om 
nyttjanderätt” om mark från kommunen.  

I slutet på september arrangerade vi tillsammans med Eslövs kommun en konsert på biblioteket. Det var en 
mysig kväll med bra musik. Vi kommer i 2022 arrangera två nya konserter med Eslövs kommun.  

I oktober arrangerade vi den traditionella odlardagen med pumpatävling, föredrag och plantering av vårlökar. 

VÅRA FANTASTISKA LOKALA SAMARBETSPARTNERS! 

https://www.skd.se/2021-04-06/kommunens-mark-fordrojer-skatepark-i-marieholm

