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Vi har haft 4 styrelsemöten under året där vi bevakar och diskuterar byagillets
intressen i olika sammanhang. Under detta år har det varit mycket diskussioner
om vår "byastuga" som är i behov av renovering. Vi har också haft mailkontakt
med Landskrona stads politiker gällande vår busslinje och att få
Vadensjövägen/Vibyholmsvägen asfalterad (har lagats på en del ställen), fler
gatlyktor, cykelväg och hjälp till husrenovering. Ännu inga klara besked men vi
ger inte upp!
Vi hade ett möte för alla bybor gällande Hvb hemmet då det hade varit en del
tråkigheter i vår by. Personal från hemmet och vd för Omvida var med för att
svara på frågor.Blev en del frågeställningar och diskussioner, vi bestämde att det
skulle vara ett uppföljningsmöte i december som inte blivit av men som vi ska
erbjuda i början på 2019.
Vi har en aktivitetskommitté som erbjuder aktiviteter för stora och små som
skapar gemenskap i vår by. En del aktiviteter har blivit inställda för att få har
kunnat deltaga. Aktiviteterna kan man läsa om på hemsidan, facebook sidan eller
på pappret som kommer i brevlådan! Vi ser gärna att det kommer förslag på
aktiviteter och fler som vill vara med och hjälpa till att hålla i en aktivitet.
2018 års aktiviteter:
¤ Lördagen den 7/4 var det dags att snygga till vår by. Ett 20 tal stora som små
personer var ute och plockade skräp i ett blåsigt Vadensjö och det blev en del för
Jörgen att köra till tippen med. Bra jobbat!! Vi avslutade som traditionen erbjuder
med underbar ärtsoppa och pannkakor, som Mikael Winter fixat!! Tack för det!
¤ Tisdagen den 15/5 erbjöds en tur till Tomaten hus och dryg ett 10 tal hängde
med. Det blev rundvandring och tomatprat, samt smörgås och tomatsmakning
som avslutning! En trevlig tur! Tack till Kalle som som ordnat med utflykten.
¤ Den 9/9 var de dags för det årliga Vadensjöloppet som Karin och Anna håller i
och där intäkterna går till barndiabetesfonden. Ett 20 tal barn och lika många
vuxna deltog i det fina vädret och godfika efteråt. Även en del priser delas ut som
sponsrats av Moshi. Andra sponsorer är Ellenholm Vadensjö och Omvida ab. Ser
framemot nästa års lopp!
¤ Efter sommaruppehåll som varade länge, uppmärksammade vi Alla helgons

dag med att tända marchaller/ljuslyktor utmed vår väg. En fin tradition som vi har
skapat. Tack till er alla!!
¤ Nästa tradition var vår glöggprovning fredagen den 23/11 tillsammans med
Birgitta Nilsson och det blev 5 olika sorter, både varma och kalla. Vi var ca. 25
personer som hade olika tycke och smak , vilket ger härliga diskussioner! Vi
avslutade med paj, sallad , kaffe och pepparkaka. Tack till Kalle, Karina, Anette
och Pia som fixat pajer.
¤ Söndagen den 25/11 var det dags att utöva sin kreativa förmåga genom att
skapa kransar, ljusfat m.m tillsammans med Gun-Britt som bistod med kunskap
och material. Vi blev ett litet gäng som pysslade, skrattade och fikade. Trevligt
arrangemang som kanske kan bli en tradition?! Tack till Malin som fixat och
ordnat fikat.
¤ Så var det dags att avsluta året med en underbar tradition, Luciatåg i vår
vackra kyrka. Söndagen den 16/12 kl.14 var det ett härligt gäng "stora" och små
flickor/pojkar som förgyllde vår kyrka tillsammans med Karin och Eva med
skönsång! En hel del solosång, MODIGT! Tack till er alla! Efteråt var det
lussefika i byastugan med god uppslutning. Tack till Kalle som bakat lussekatter!
¤ Vadensjöbokklubb träffas en tisdag i månaden för att diskutera boken som de
läst och äter en god soppa tillsammans. De 5 bokslukarna ser gärna fler som är
med på deras lättsamma och inspirerande träffar!
Vi tackar alla för det gågna året och ser framemot ett härligt 2019 med
aktiviteter som ska locka till bygemenskap och många som vill delta! Kom
och var med!
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