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2022 fortsatte med pandemi även om det avklingade under året och det mer eller mindre 
återgått till lite mer vanliga rutiner för de flesta. 
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året och har även haft mejlkontakter sinsemellan
samt med olika företag, kommun och myndigheter.

Årsmötet hölls söndagen 3 april i byastugan.

Diskussioner under året har bland annat varit minskat medlemsantal - hur kan vi öka det? Arbete
har gjorts för att ta fram ett välkomstbrev till nyinflyttade och det har nu har tagit sin form. I 
brevet gör vi reklam för vår fina byaförening och att vi vill skapa en gemenskap där alla är 
välkomna i byn. Det är toppen om vi alla i byn kan hjälpas åt att hålla koll när några nya flyttar in 
så att styrelsen kan dela ut välkomstbrev, för vi vill väl ha vårt Byagille kvar? 

Hur ser behovet av kollektivtrafik ut – vi har skickat ut en enkät till byborna där resultatet 
delgivits de som beslutar om vår kollektivtrafik. 

Byastugans stora behov av upprustning, både ut och invändigt - framförallt utvändigt, bla 
fönstren. Hur och var kan vi ansöka om medel för upprustning, den här frågan har engagerat 
styrelsen under året och det har arbetats hårt med att ansöka om bidrag till renovering av 
byastugan, där vi dessvärre fått avslag på vissa.

September 2022 ansökan hos Länsstyrelsen Skåne för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse – 
500 000 kr (diarienr 32297-2022) Avslag 2023-02-03 (ärendenr 434-32297-2022).

Under september 2022 ansökte vi även finansiellt stöd via Sparbanksstiftelsen (ansökan H-22-
3719) för kostnader gällande HCP Toalett (256 250 kr) dessvärre fick vi avslag i november 2022.

Projekt Mötesplats Vadensjö:
Under mars månad 2022 hade vi ett möte med Landskrona stad för att synliggöra behovet av att
renovera byastugan och utveckla Vadensjö by. Vi blev då informerade om möjligheten att söka 
EU bidrag (från Jordbruksverket) via Leader Nordvästra Skåne. Landskrona stad ställde sig 
positiva till att stödja oss i ett sådant projekt.

Under vårmånaderna startade arbetet med att skapa en Projektplan och kontinuerlig kontakt 
hölls med Landskrona Stad och Leader http:www.leadernordvastraskane.se/
samt en gedigen insamling av offerter, kontakt med intressenter, bygglovsavdelning, brandchef 
och uppvaktande av politiker mm. 
Under oktober månad fick vi godkänt av Landskrona Stad att de blir medfinansiärer i projektet.
Under november månad skickas den officiella ansökan in och i december fick vi det glädjande 
beskedet från LAG (Lokala Aktions Gruppen tillika styrelse och beslutande för Leader) att vårt 
Projekt antas.



Under februari 2023 kom sedan det slutgiltiga beslutet från Jordbruksverket att projektet 
Mötesplats Vadensjö beviljas projektstöd.

Otaliga samtal och möten har under året genomförts i Projektet, med bla Svenska kyrkan, 
politiker, länsstyrelsen, kommunen, Swedbank, TeamAB, Byggmästarn i Skåne AB, 
Stadsbyggnadskontoret, Brandväsendet och med Leader. Vi har också haft otaliga interna 
möten.

Mars: Första mötet med LA Stad i byastugan
April: Första mötet med Leader i byastugan
Maj: Möte med TeamAB i byastugan för att de skulle kunna lämna offert samt möte med LA 
kommun i kommunhuset
Augusti: Möte med Byggmästarn i Skåne i byastugan för att de ska kunna lämna offert samt 
möte med Brandmästaren i byastugan.
September: Möte med LA Stad i kommunhuset samt möte med Stadsbyggnadskontoret i 
byastugan
November: Möte med Swedbank på deras kontor samt möte med Ledader på deras kontor i 
Örkelljunga för officiell inlämning av projektplan.

Byns aktivitetsgrupp, som består av: Anette Wijk, Karl-Olof Nilsson, Malin Jönsson, Olof 
Andersson och Pia Nilsson har erbjudit en del aktiviteter för både vuxna och barn under året.

Aktiviteterna, både kommande och genomförda, kan man läsa mer om på hemsidan eller på 
Vadensjös Facebook. Vi tar gärna emot förslag på aktiviteter och välkomnar alla som vill vara 
med och hjälpa till att hålla i aktiviteter. Ju fler, desto trevligare tycker vi.

Vårens aktiviteter:

23/4 städade vi i vår by, det blev mycket skräpplockning i vägkanterna. En solig, men lite kall 
vårdag ställde, stora som små, upp och gjorde vår by fin.
Tack till er alla som hjälpte till! Jörgen D fixade efteråt så att soporna hamnade där de skulle, 
alltså på tippen!

29/5 Växtloppis – några säljare och lite fler köpare lockades till denna fina och soliga dag där vi 
fick chans att prata om stort och smått med varandra. Kul att vi även lockade några utombys och
förbipasserande. Samtidigt hade vi en konstutställning i byastugan som var mycket uppskattad.

Höstens aktiviteter:

4/9 gick det årliga Vadensjöloppet för Barndiabetesfonden av stapeln. Bra väder, fin stämning 
och många barn och vuxna som sprang/gick många kilometrar! 
Tack till Karin och Anna som håller i trådarna för detta lopp och till alla funktionärer och 
sponsorer.

27/8 var det dags för golfentusiasterna att spela WM (Wadensjö mästerskapen i golf) med 
eftersittning på Brasseriet LA Golfklubb, med respektive. Ett helt gäng damer och herrar som 
deltar och har kul. Vinnare utses!! 

5/11 lät vi vår by lysa upp lite extra med marschaller och ljuslyktor längs med vägen. En 
återkommande tradition numera. Väldigt fint och stämningsfullt där vi också passar på att sända 
en extra tanke för de som inte längre finns med oss i jordelivet. Tack till er alla!

11/11 hade vi en mysig Grill och Quizkvll. Olof hade tänt grillarna och både barn och vuxna 



umgicks och hade kul. Sen var det dags fr Quizen, Per och Rickard hade kluriga frågor för både 
vuxna och barn. Väldigt uppskattat – Tack!

20/11 var det dags för kreativiteten att flöda tillsammans med Gun-Britt. Kransar, ljusfat m.m Det
blev ett litet gäng som kom! Tack till er som var med och Gun-Britt för en fin tradition.

25/11 blev det dags för vår nästa tradition, glöggprovning med Birgitta. 6 olika sorter provade vi, 
ett litet gäng som fick en rolig kväll med många diskussioner om vilken som var bäst/godast. 
Smaken är som baken - delad!! 

11/12 var det dags för Luciatåg ute i det fria, lite ruggigt väder men humöret var ändå på topp. 
Karin stod för anordnandet och ett drygt 10 tal barn i olika åldrar ställde upp, även en del vuxna 
– härligt! Visst är det något särskilt med lussetåg... 
Det bjöds på kaffe och glögg, Kalles hembakta lussekatter och "köpe" pepparkakor. Allt var som 
vanligt till stor belåtenhet. Tack till alla som deltog och till er som kom och njöt. Detta är en 
tradition som lever vidare.....

Bokcirkeln har även under detta år varit vilande, förhoppningsvis startar den upp igen. Det läses 
en bok, äts soppa och delas tankar kring boken.

Wadensjö byagille är en ideell förening som vill främja bygemenskapen, tillvarata byns 
intressen och främja det kulturella livet i byn.
Vi vill vara en förening för alla och försöker erbjuda aktiviteter som ska passa olika åldrar.
Det behövs alltid fler entusiaster som kan hålla i olika aktiviteter och vara med i vår 
styrelse och aktivitetsgrupp.

Vi tackar för det gångna året och ser framemot ett innehållsrikt 2023 som innehåller bl a 
vårt stora projekt ”Mötesplats Vadensjö” och inspirerande möten med nya och gamla 
bybor.
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