
Billeberga byalags verksamhetsberättelse för år 2020.  
 

Styrelsen har under det gångna styrelseåret haft 6 styrelsemöten samt ett årsmöte 

som ägde rum den 4/3 – 2020. 

 

Nytt för i år var, genom Carina Björks stora insats, en fantastisk smörgåstårta 

ackompanjerad av Linda Hanssons dryck o kaffe som verkligen uppskattades av de 

närvarande.  

 

Årsmötet åtföljdes av 2 intressanta föredragshållare som, var för sig, berättade om 

sina verksamheter 

 

Den första var Hans-Inge Reimers från GermanSolar Sweden AB som pratade om 

solceller, och ekonomin kring egen elproduktion. 

 

Den andra var Mattias Wiman från Gata & Park i Svalövs kommun. Han berättade 

om vad som har gjorts, och vad som komma skall i Billeberga: 

  

 Upprustning av lekplatserna. 

 Slyröjning vid skolan.  

 Trafiklösningar/skyltar på Värmövägen samt samtliga infartsvägar. 

 Allmän röjning och uppfräschning i dalen. 

 Parkbänkar och belysning vid nya lekplatsen på blomområde (Rosenvägen). 

 Byta ut nuvarande sittplatser till färglagda nätbänkar. 

 Uppfräschning av blomlådorna på Blomvägen = farthinder. De ska tas in och 

restaureras.  

 Nybildande av ett torg – vid gamla Brandstationen. 

 Tillsammans med Länsstyrelsen – röjning samt uppfräschning av Braån 

(som har påbörjats under oktober månad). 

 

Vi hälsade Johannes Bragazzi (kassör) och Olle Olsson (vice ordförande) varmt 

välkomna till styrelsen samtidigt som 

vi avtackade Kent Marklund och Lorenzo Grassi för de år somt de har berikat vår 

styrelse. 

 

Corona-19  

Pandemin slog till i mars och tog oss med total överraskning.  

Ingen hade kunnat förutse detta. Åtskilliga personliga tragedier, som tyvärr 

resulterade i över 5,000 personers bortgång enbart under våren 2020.  

Vissa branscher drabbades direkt och för en del har pandemin varit förödande med 

konkurser och tragedier som följd. 

 

Detta kommer att gå till historien som det konstigaste året i modern tid.  



 

Vårstädningen som ägde rum den 9/5 engagerade 9 personer.  

Matias Wiman bistod med material samt broschyrer. Vägkanter till byns samtliga 

infarter städades rent från skräp lagom till pingst. Det hela avslutades med 

uppskattad korvgrillning med dryck, utanför scoutstugan. 

 

 

Efter initiativ från Göran Mattsson, våren 2019, utfördes den årliga cykelturen som 

sträckte sig över 3 tillfällen. 

 26/6 kl. 18.00 

 08/7 kl. 18.00 

 22/7 kl. 18.00 

 

Detta är ett uppskattat arrangemang. 

 

 

Samtliga bybor kunde andas ut när trafiken åter började fungera normalt efter 

sommaren 2020, då det stora VA-projektet gick i sitt slutskede. 

 

 

 

Förslag till förbättringsåtgärder i Billeberga samhälle som byalaget har 

förmedlat till vägverket/kommunen det gångna året.  
 

1. Återvinningsstationen vid f.d. brandstationen skulle med fördel kunna flyttas till 

industriområdet, dels för att få bättre åtkomlighet och högre trafiksäkerhet, men 

framför allt att ansamlingen av skräp och ovidkommande avstjälpning skulle 

komma ur blickfånget när man passerar genom samhället.  

 

2. Ordningen vid två fastigheter längs Årupsvägen – f.d. fryshuset samt f.d. 

kiosken/macken. Båda har blivit plats för avstjälpning av diverse ovidkommande 

material som i vissa fall eventuellt kan betraktas vara miljöskadligt.  

 

3. Ordningen på banområdet norra del har förvisso förbättrats på senare tid men 

flera av fastigheterna som ligger där är i så dåligt skick att de utgör en fara – 

särskilt beaktat lekande barn.  

 

4. Svalövs kommun förvärvade för mer än ett år sedan en jordbruksfastighet 

(Lennart Bengtssons) belägen invid Värmövägen. Fastighetens skick var redan vid 

förvärvstidpunkten inte det bästa, men har heller inte förbättrats utan är väl 

egentligen att betrakta som bortom räddning.  

De försök till inbrott/intrång som varit har kommunen som fastighetsägare delvis 

åtgärdat med förspikning av fönster och dörrar. Icke desto mindre är byggnaderna i 

tilltagande förfall och utgör definitivt en skönhetsfläck vid en infart till samhället.  



 

 5. Under många år har boende i Billeberga efterfrågat åtgärder som kan förbättra 

trafiksäkerheten (gående och cyklister) samt minska miljöbelastningen 

(avgasutsläpp och ljud). Dessutom kan det konstateras att Billeshögskolan ligger i 

direkt anslutning till Svalövsvägen vilket innebär att det är många barn som korsar 

just Svalövsvägen då de går till och från skolan, i det avseendet noteras även att 

övergångsställe tagits bort samt att trafikljusreglering eliminerats vid några 

naturliga övergångar.  

Under sex (6) månaders tid har det nu visat sig fungera alldeles utmärkt för tidigare 

genomfartstrafik att söka annan väg när man vill ta sig från väg 17 till väg 110. Vi 

ser därför anledning att föreslå att det inrättas förbud mot genomfartstrafik, med 

undantag för lokala företag samt bussar i linjetrafik – båda riktningarna – för att 

uppnå förbättringar som ovan. Kostnaden för åtgärden är minimal – två stolpar 

med vardera sin skylt om förbud mot genomfart.  

Vi ser fram emot att Trafikverket omgående kan besluta om den föreslagna 

åtgärden och att den kan verkställas parallellt med att VA-projektet färdigställs. 

Åtgärden kan gärna kompletteras med ”hastighetsvisning” i båda riktningarna med 

avsikten att pressa ner farten för den trafik som kommer att gå.  

 

 

Knappt tjugo (20) bybor – yngre och äldre - hade hörsammat kallelsen till den 

återkommande byastädningen den 26/9 2020.  

Utrustade med plockverktyg, skyddshandskar och sopsäckar - som vi som vanligt 

fått levererat av Svalövs kommun; Gata & Park – plockades stort och smått längs 

vägkanter och öppna gemensamhetsytor i byn.                                                    

Efter väl förrättat värv smakade det härligt gott med en grillkorv och lite dricka vid 

scouternas grillplats – korv hade skänkts av vår alltid frikostige sponsor; SP Chark. 

Vi tackar alla som ställde upp.              Vår by är värd att hålla ren!  

 

 

 

Samtliga bybor kunde andas ut när trafiken åter började fungera normalt efter 

sommaren 2020, då det stora VA-projektet gick i sitt slutskede, efter att byn varit 

delad under nästan ett helt år. 

 

 

 

 

 

 

 



Corona 19 – fortsätter.                                                                                                                                         

Många hoppades att allt skulle vara över efter sommaren men så blev inte fallet. 

Pandemins andra våg sköljde in över oss i oktober som en tsunami. Alla började 

mer och mer sätta sitt hopp till kommande vacciner. 

Här är vi nu, i mitten av december, och vissa länder har påbörjat vaccination av 

sina medborgare. I Sverige hoppas vi på att komma igång i januari och i bästa fall 

har merparten av vår befolkning ett skydd om 6 månader.  

Vi kan förhoppningsvis se ett litet ljus i tunneln. 

 

Tyvärr har Corona-19 resulterat i:  

 

 Inställd Billeberga dag (beräknad äga rum senvåren 2020). 

 Inställt samkväm med fika, efter cykelturerna i somras. 

 Inställt höstmötet med föredragshållare. 

 Uteblivet styrelsemöte 

 Inställt Jul-vernissage i församlingshemmet. 

 

                           

                              Var rädda om varandra 

Med denna resumé vill vi i styrelsen tacka för det gångna året, samt förtroendet att 

få representera Billeberga Byalag. 

Ju fler medlemmar vi är desto starkare genomslagskraft får vi gentemot 

myndigheter. 

                           Billeberga Byalag önskar alla en riktigt    

                             

                          GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR 

 
 
 
 
 



 
                             Styrelsens sammansättning år 2020. 
 
 
 
Ordförande: Jörgen Mattsson. 
 
Vice ordförande: Olle Olsson 
 
Kassör:  Johannes Bragazzi. 
                               . 
Sekreterare: Carina Björk. 
                                             
Ledamot:  Lars Karlsson. 
                                             
Ledamot:   Daniel De Luca 
                                             
Ledamot:  Göran Mattsson. 
                                             
Ledamot:  Linda Hansson 
 
 
Valberedning: Olof Röstin, Stefan Persson samt en suppleant  

från styrelsen. 
 
Revisorer:  Per-Olof Andersson, Jan Karlsson samt  

suppleant Ylva Månsson. 
 
Administrator: Mats Månsson 
 
Facebook:  Johannes Bragazzi. Linda Hansson 
 
Hemsida:  Daniel De Luca, Johannes Bragazzi  
 

 
 
Styrelsen för byalaget vill med detta säga Ett Stort Tack till alla som 
bidragit till en gemensam ökad trivsel för Billeberga by. 
 
 
 
 
 


