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Byalag 1050 är en förening för boende i området Flistad, Gullberg, Maspelösa och
Södra Lund med omnejd. Byalaget genomför arbetet i fyra grupper: Trafikgrupp,
Utvecklingsgrupp Maspelösa, Hållbarhetsgrupp samt Trivselgruppen. Arbetet leds
av ordförande Robert Norling.
Under våren har vi arbetat med följande:
- Gång- och cykelväg längs väg 1050. Vi undersöker möjligheterna att på olika
sätt kunna starta en egen projektering som ett första steg.
- Kollektivtrafik och busshållplatserna. Den enkät som genomfördes har
överlämnats till kommunen och en kontaktperson är utsedd som tar med det i
planeringen. Vi ska också kontakta Trafikverket vad gäller säkerheten och
utformningen av hållplatserna.
- Trafikmiljön i Maspelösa. Utifrån den översiktsplan som kommunen lagt
arbetar vi med att förbättra trafiksituationen i Maspelösa. Sänkt hastighet, en
bygata och cykelbana till väg 1050 står högt i prioritet.
- Inspirationsträdgård. Byalaget stödjer paret Geivald i Maspelösa i deras
arbete med att skapa en trädgård med biologisk mångfald. De kommer att ge
information bl a via Facebook om hur den utvecklas.
- Vandringsleder. Vi ska i samråd med markägarna i bygden ta fram några olika
alternativ för uppmärkta vandringsleder i området.
- Grillplatsen. Invid lekplatsen i Maspelösa ser vi över möjligheterna att skapa
en grillplats och ett utegym. Det kanske finns andra platser som har liknande
behov.
- Information till beslutsfattare om byalagets verksamhet och behov. Vi har
under våren informerat Liberalerna i kommunen och vi kommer att träffa
Centerpartiet nu i juni. Vi ska försöka få till ett besök från kommunens
”Utskott Vreta Kloster” som svarar för medborgardialoger. Där är samtliga
partier representerade. Vi har också kontakter med Region Östergötland och
Trafikverket.
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Samverkan med andra byalag och föreningar. Vi har varit i kontakt med
byrådet i Klockrike kring kollektivtrafik och cykelväg. Vi ska också vara med i
det initiativ som Vretaklosterbygdens Företagarförening har tagit för
samverkan kring frågor som rör utveckling av landsbygden. Vi är medlemmar i
HSSL – Hela Sverige ska leva och Leader Folkungaland.
En rad andra aktiviteter som till exempel framtagande av logotype, byalagets
reflexväst, nya anslagstavlor, utvecklingsplan och fortsatt medlemsrekrytering.

Förutom styrelsen har ett antal medlemmar engagerat sig i de olika grupperna.
Känner Du att Du har idéer eller kan bidra med arbete i det som intresserar Dig är
Du välkommen att höra av Dig. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.
Vi kommer att kalla till ett försenat årsmöte som ska genomföras efter sommaren.
Fakta om byalagsområdet.

Mer information finns på byalag1050.se och vår Facebookgrupp:
https://www.facebook.com/groups/752216861517686
Medlemskap Boende eller fastighetsägare kan bli medlem genom att betala in
100:- (en medlem) eller 150:- (familjemedlemskap) på plusgiro 96 67 30-4 eller
Swish 123 253 2372. Meddela oss vilka epostadresser vi kan nå er på för
information. byalag1050@gmail.com

Företagare i området – anmäl dig till kommande
uppdatering av vår Företagskatalog
Hör av dig till byalag1050@gmail.com

