Verksamhetsberättelse för 2012
§1

Styrelsen för Byarådet i Trelleborgs Kommun har under 2012 varit
enligt följande:
Ordinarie ledamöter: Ordförande Lennart Kristensson, sekreterare
Lennart Olsson, kassör Annegret Jönsson, Birgitta Andersson, Ulla
Britt Olofsson, Gert Göransson.
Suppleanter: Agneta Renström samt Anne-Lie Askelin.
Revisorer: Helge Olsson sammankallande, samt Hans Peter
Svedmark.
Valberedning: Lars Svensson sammankallande, samt Per Eriksson.
Inga arvoden eller ersättningar har betalats till styrelseledamöterna.

§2

Medlemsavgift i Byarådet har för år 2011 varit 0 kronor eftersom
kommunledningen beslutat om ett bidrag till Byarådet.

§3

Fem ordinarie styrelsemöten har hållits under verksamhetsåret, vilka
är protokollförda. Till samtliga möten har såväl ordinarie ledamöter
som suppleanter kallats och deltagit.
Revisorer och valberedning har alltid rätt att bevista styrelsemöten till
vilka de också kallas.

§4

Medlemsmöten samt Medborgarmöte har varit engagerande möten
med följande ämne: Kommunens Vision som tidigare presenterats har
inte följts. Det finns händelser i S Åby angående gatljus, i Anderslöv
angående gatsten samt i L Jordberga avseende skötseln av
kommunens mark som inte informerats på ett bra sätt. Vi har också
lärt oss att ”Vardens bästa språg” finns i Trelleborg.
Minnesanteckningar finns på hemsidan,
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§5

Styrelsen har under året varit engagerade i medlemsföreningars
engagemang av vindkraftsetablering, bad i de östra delarna av
Trelleborgs Kommun, landsbygdsfrågor – Byalag/byalagspersonpris,
färdtjänst – sjukresor – kompletteringstrafik, gatunamn, cykelvägar –
säkra skolvägar. Detta är de samma som tidigare år! Utöver detta är
det TT 1000, där vi påbörjat en tanke att landsbygden är engagerad
den 3 juni 2012 och genomfördes med blandad respons. Vad
landsbygden visade var att vi ställer upp, vi kan organisera och vi är
många.
Lokal överenskommelse (LÖK) har arbetats fram under 2012 och alla
föreningar har under hand blivit informerade och innan årets slut fick
alla föreningar den slutliga skrivelsen med remistid till 12 mars 2013.
Trafikmiljön vid Anderslövs torg kan få en lösning i början på 2013
då ett möte äger rum. Detta möte gäller också en disk. om gång och
cykelleder.
Det har nu gått 4 år sedan Byarådet Miljö i Trelleborg bildades, nov
2009. Denna förening som täcker upp Miljöbalkens 16 kapitel för att
kunna bistå medlemmar i vindkraftsfrågor. Föreningens styrelse är
identisk med Byarådet men utan ekonomi. Alla beslut tagas i Byarådet
I Trelleborgs Kommun för verkställighet i Byarådet Miljö i
Trelleborg. Något fall för föreningen har inte funnits detta år.

§6

Styrelsen har under året haft fyra möten med kommunalrådet Ulf
Bingsgård och kommundirektören Jonas Rosenkvist. De punkter vi
har diskuterat är redogjorda under § 4 - 5. Styrelsen har den
uppfattningen att dessa möten är en viktigt del för att medlemmarna
skall kunna få svar på sina frågor. Styrelsen anser också att dessa
möten förs i en mycket kreativ anda. Minnesanteckningar från dess
möte finns på hemsidan.
En sak kommer vi till nästa möte att diskutera, gran till jul och
blommor till sommaren mot visst arbete från Byalagen

§7

Under året har Byarådet arbetat tillsammans med Föreningsrådet och
Gamla Trelleborg i frågor som bidragsutveckling, LÖK och
medborgarfrågor. Detta har visat sig vara ett mycket framgångsrikt
samarbete.
Sekr. Lennart Olsson
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