Verksamhetsberättelse i Everöds Byaråd 2015
2015 har varit ett aktivt år i Everöds Byaråd. Fyra styrelsemöten har hållit under året, 11 februari, 23 april, 2 juli samt
15 oktober. Årsmötet 2015 hölls den 3 mars i föreningslokalen på Bjerevången Förskola. På årsmötet pratade även Jan
Larsson, affärsområdeschef på C4 Energi om var i projektet
för att få Fiber till Everöd vi stod nu. Därefter hölls årsmötesförhandlingar. På årsmötet avsade sig Lena Holst ordförandeskapet och mötet beslutade att man skulle låta posten vara
vakant i ett år.
Den 28 mars hade vi en mycket
uppskattad musikföreställning. Medverkande var teateroch musikartisterna Tjåsa Gusfors och Erik Törner som tog
oss med på en musikalisk resa
i Beatles-land. Föreställningen
arrangerades i samarbete med
Kristianstads Teaterförening
och hölls i Everöds Församlingshem.
Måndagen den 25 maj höll Sockenföreningen sin mycket
uppskattade Byavandring, denna gång i centrala delarna av
Everöd. Lars Brettell och Ingvar Olsson berättade om alla affärer som fanns förr och hur Everöd växte i och med byggnationen av järnvägen i slutet av 1800-talet. Ett 60-tal personer kom
och tog del av hur det var när byn hade både snickerifabrik,
hotell, jordbrukskassa mm. Ett stort tack till Sockenföreningen!
Fredagkvällen den 3 juli – med härligt väder – anordnade Byarådet i samarbete med skolan AFUK (Akademiet For Utæmmet Kreativitet i Köpenhamn) en Nycirkusföreställning
på torget i Everöd. Skolan skulle göra en föreställning inne i
Kristianstad på lördagen och ville passa på att bjuda byn på
denna tilldragelse. Många kom till torget för att se hissnande
luftakrobatik, en ormmänniska, jonglörer och akrobater som
utmanade både Jante och tyngdlagen. Ett tack till skolan för
denna enastående händelse, tack även till Fredrik Lager som
genom kommunen bidragit till de tekniska förutsättningarna.

Lördagen den 11 juli var det Sommarmusikfest vid
Scoutstugan i Lyngby. Kvällen började med förbandet Erik
Granholm med band, därefter var det dags för HPD band
med vår lokale blueskung Lasse Berg och med gästartist,
den legendariske bluesmannen Bill Öhrström! Under pausen plockades picknickkorgarna fram och det såldes goda
hamburgare. Det blev en oförglömlig musikkväll med många
besökare, till glädje för arrangörerna. Musikkvällen arrangerades av föreningar i byn i samverkan.
Byn hade tillsammans med Östra Sönnarslöv och Huaröd
stora vattenproblem under sommaren och den 12 augusti
hade kommunen ett Öppet hus med detta på agendan. Det
kom mycket folk till mötet som hölls i Everöds Folkets park.
Slutligen, efter med än 70 dagar med hämtvatten blev vattnet
drickbart i början av september. Byarådet var i samband med
vattenproblemen en kontaktlänk mellan byn och kommunen.
Det anordnades även ett möte av C4 Energi den 10 september. Fibermötet hölls i församlingshemmet och var främst
avsett för de som ännu inte anmält sig för fiber eller om man
hade frågor runt sin beställning/intresseanmälan. C4 Energi grävde under sommaren fiber i
det de kallade Pilotprojektet – Stora vägen från Everöds skola till Skogåsa äldreboende. Resterande byn saknar fortfarande fiber trots ett löfte vi fick från dem i början av sommaren att de
skulle fortsätta med grävning till hösten/vintern till övriga delar av byn.

Fredagen den 16 oktober var det en lite annorlunda föreställning i Everöds församlingshem. Maria Arnadottir berättar skrönor som handlar om kampen mellan gott och
ont, föreställningen var ett samarrangemang mellan Byarådet
och Kristianstads Teaterförening.
Det har även anordnats ett Historiskt föredrag i samarbete med Degeberga Byalag samt Gärds Härads Hembygdsförening. Det var arkeolog Tony Björk från Sydsvensk
Arkeologi AB som berättade om utgrävningen de gjorde
2011 då de hittade ett mycket ovanligt radmonument från
järnåldern i Degeberga. Föredraget var den 11 november i
Tingshuset i Degeberga och var mycket uppskattat.
Saker vi arbetar med i Byarådet är förutom fiber, att det
byggs fler marklägenheter samt att Stora vägen rustas upp.
Byarådet har med en representant i kommunens nystartade
Landsbygdsråd, detta kan vara en ny och värdefull kanal
att påverka och att de förbättringar vi ser som viktiga blir
genomförda.
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