KVIBILLE ALLFÖRENING/SAMHÄLLSFÖRENING

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020
Styrelsen för Kvibille Allförening/Samhällsförening får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Medlemsföreningar
Följande föreningar har ingått i Allföreningen:
Centerpartiet Kvibille, SPF Vi Tre, Halmstads Moderatförening, Svenska Kyrkan, Kvibille
Bollklubb, Kvibille Bridgesällskap, Kvibille Gymnastikförening, Kvibille Hembygdsförening,
Kvibille BRF, Harplinge Spelmanslag, Kvibille Företagarförening, BRF Slättetorpet, Kvibille
Ridklubb, Getinge-Kvibille Socialdemokratiska förening, Kvibille Vägförening och Kvibille
Föräldraförening.
Allföreningen har även samarbete med Kvibille skola.
Styrelse
Allföreningens/Samhällsföreningens styrelse, Sockenrådet, har under året haft följande
sammansättning:
Lennart Eriksson
Ingvar Karlsson
Emma Fjordgren
Kristoffer Rosenbring
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Viktor Karlsson
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Gulli Bartilson
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Sune Isaksson
Niklas Dahlqvist
Carina Lundeklev

Revisor
Revisor
Revisorersättare

Valberedning
Ulla Emanuelsson
Pernilla Bengtsson
Angelica Andersson
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under år 2020 samt 2 styrelsemöten per
capsulam. Därutöver har årsmötet genomförts den 24 augusti och höstmötet den 7 oktober.
(Årsmötet kunde inte genomföras i mars månad som stadgarna anger på grund av den
pågående Coronapandemin).
Verksamheten
Verksamheten under året har varit kraftigt begränsad på grund av den omfattande
Coronapandemin som har gjort det omöjligt att ha fysiska möten.
Folkhälsomyndigheten har utfärdat kraftiga begränsningar i antalet personer som
samtidigt får träffas.
Allföreningens arbete
Kvibille Allförening bedriver sedan år 1990 ett omfattande utvecklingsarbete som syftar till
att bevara och utveckla Kvibille som ett trivsamt, attraktivt samhälle för boende och
näringsliv i en levande landsbygd. Föreningens arbete med lokal demokratiutveckling innebär
bland annat att vi deltar i Halmstad kommuns demokratiarbete ”Nätverket för lokal
demokrati” med planerade sammankomster 4 gånger per år. I detta nätverk ingår numera 16
föreningar plus Hela Sverige Ska Leva/Halland.
Föreningens pågående utvecklingsarbete är ett bevis på individernas breda förmåga och vilja
att engagera sig ideellt i samhällsarbete, nyttja människans drivkraft i arbetsgrupper för ortens
utveckling, skapa förutsättningar för ortens sociala nätverk, påvisa människors tro på
framtiden samt skapande av nätverk mellan invånare, föreningsliv, företag och den offentliga
sektorn. Att ta ansvar för samhällsutvecklingen ingår i kommunens övergripande mål
”Demokrati och dialog”. Kvibille förknippas med ett starkt varumärke.
Kvibillebornas stödmedlemskap för 2020 har inbringat 19 100 kronor.
Biblioteket
Verksamheten i bibliotekslokalen har under året varit stabil, mycket tack vare att vi har
sluppit någon personalomsättning. Under året har en del nya böcker köpts in till stor glädje för
byns invånare. Nya låntagare vuxna och barn samt föräldrar med småbarn besöker ofta
biblioteket. Bibliotekslokalen används även för sammankomster av olika slag och är navet för
Allföreningens verksamhet. På grund av pandemin har antalet sammankomster i
bibliotekslokalen kraftigt reducerats under året.

Framtidsplanen 2030 Strategisk översiktsplan för Halmstad kommun
Allföreningen bevakar ortens framtida utveckling inom ramen för kommunens översiktsplan
Framtidsplan 2030. Under året har ”Utvecklingsprojektet Framtid Kvibille” fortsatt att
utvecklas Resultatet av projektet kommer att ligga till grund för Kvibilles framtida utveckling
och ingå i Fördjupad översiktsplan, FÖP, för norra Halmstad.
Allföreningen/samhällsföreningen samt enskilda invånare har deltagit i kommunens
arrangerade informations/samrådsmöten om kommunens översiktsplan 2050.
Nyplanering av bostäder.
Allföreningen har under året haft löpande kontakt med kommunens samhällsbyggnadskontor
om behovet av att planera för nya bostadsområden i Kvibille. Under året har kommunen rivit
byggnaderna på tomten ”Kvibille 14:1,” gamla lådfabriken inför kommande byggnation på
fastigheten. Påtryckning för byggnation av Kvibille 14:1 har fortsatt under 2020.
Ägarkarusellen runt fastigheten Kvibille 6:9, gamla Zells affär, har under 2020 fortsatt vilket
inneburit att något besked om rivning och byggnation inte har klargjorts.
Detaljplan Kvibille 21:1, söder Holmens gränd. Kommunen arbetar med en detaljplan för fastigheten
Kvibille 21:1, söder om Holmens gränd. Planen omfattar förslag på 40 – 60 bostäder fördelat på såväl
friliggande villor, parhus och lägenheter i trevåningshus. Något besked om byggstart har inte lämnats
under året.

Kvibille skola och förskoleverksamheten.
Allföreningen samarbetar med Kvibille Föräldraförening om framtida behov av platser i
grundskolan. Barn- och ungdomsnämndens utredning om Framtidens skolorganisation i
Halmstads kommun presenterades i mars månad 2015. Denna utredning har skapat ett brett
engagemang hos Allföreningen, Föräldraföreningen och samhällets invånare. Allföreningen
tillsammans med Föräldraföreningen har kontinuerligt arbetat med utredningen. Skolan
kommer nu att utvecklas till en F-6 skola som beräknas vara klar till hösten 2021. Om- och
tillbyggnadsarbetena pågår. Ett omfattande engagemang från
Allföreningen/Samhällsföreningens sida för säkerhet och tillgänglighet i samband med
elevernas transport till Plönningeskolan och Getingeskolan har krävts. Även tillkomsten av en
tillfällig skolskjutshållplats krävt Allföreningens engagemang.
Bensinmacken
Allföreningen ansvarar för skötsel av Q-star macken.

Kulturarvet
Syftet är att för boende och besökare visa fram de kulturplatser som finns i Kvibille. Det är
bland annat Kyrkan med runstenen, Tingshuset med fängelsehålan i källaren,
Gästgivargården, Mejeriet (firade 100 är 2016), Avrättningsplatsen, Kungshög och Palms
stuga. En berättande skylt finns vid varje plats. I fängelsehålan har häktescellen ställts i

ordning så som den kan ha sett ut då sista dödsdomen vid tinget i Kvibille verkställdes år
1849. Genom att Kvibille Allförening under 2017 beviljades projektmedel från Lokalt Ledd
utveckling Halland har projektet kunnat genomföras. Projektet invigdes officiellt den 20 maj
2018 av Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson. På grund av pandemin har antalet
guidade kulturvandringar under året varit mycket begränsade.
Informationskanaler
Föreningens målsättning är att lämna information om verksamheten till Kvibilleborna och
övriga intresserade. Kvibilleborna och kommunens ledning får månadsvis information genom
Kvibille Nytt. Föreningen har genom Pub-aftnarna möjlighet att ge och ta emot information.
Även Pubaftnarna har under året varit inställda på grund av pandemiläget. Vidare lämnar vi
information via artiklar i media, via föreningens hemsida och via Facebook.
"Välkommen till Kvibille"
Presentationsbroschyren ”Välkommen till Kvibille” finns tillgänglig på föreningens hemsida.
Nyinflyttade får information genom denna broschyr.
Föreningens hemsida.
Hemsidan uppdateras regelbundet. Föreningarna i Kvibille har möjlighet att hålla alla
Kvibillebor informerade om sin verksamhet genom att lägga in information på Allföreningens
hemsida.
Kvibille Nytt
Informationen till Kvibilleborna har skett genom årgång 24 av det månadsvisa informationsbladet Kvibille Nytt. Informationsbladet har behållit sitt format och sin tilltalande utformning.
Detta har varit ett alldeles utmärkt sätt att sprida information till Kvibilleborna m fl.
Företagare erbjuds möjlighet att annonsera i informationsbladet för att sprida kännedom om
sina respektive verksamheter.

Facebook
Information kan också ske via Facebook. Genom att gå in på www.facebook.com/kvibille.nu
kan nu alla som vill, läsa och lägga in information där.
Företagarnas Pub-aftnar/informations- och kulturkvällar
Företagarnas månatligt återkommande pubaftnar har under 2020 inte kunnat genomföras på
grund av Coronapandemin.
PUB-aftnarna har under normala förhållanden ett omväxlande program, t ex
trädgårdsinformation, bokdag, kåseri, musik och sång, skolans luciaspel m m. Företagarna i
Kvibille ansvarar för pubaftnarna.

Öppen by
Den 28 november hade Allföreningen tillsammans med föreningslivet i Kvibille planerat att
genomföra det årligen återkommande ”Öppen By”. Även detta arrangemang fick ställas in på
grund av Coronapandemin.

Valborgsfirande
Valborgsfirande 2020 kunde inte heller genomföras på grund av Coronapandemin.
Grannsamverkan
Grannsamverksanprojektet har fortsatt under 2020. En organisation på cirka 30 eldsjälar
arbetar kontinuerligt med Grann-samverkan.

Vandringsleder i Naturreservat
Allföreningen arbetar, tillsammans med länsstyrelsen och kommunen, för att få till en led från
Kvibille samhälle som anknyter till reservatets leder. Detta skulle innebära att besökare till
reservatets västra delar med fördel kan starta sin vandring i Kvibille samhälle. I nuläget
saknas skyltning från Kvibille centrum samt en gångbro över Suseån för att få till stånd en
sådan led.

Lokalt demokratiarbete i kommunen
Årens samtal med kommunen om det lokala demokratiarbetet har fortsatt att utvecklas.
Allföreningen har lovat att ställa sina erfarenheter och kunskaper till förfogande och att
fungera som rådgivare och mentor åt andra lokala utvecklingsgrupper i kommunen.
Sedan tidigare har ett nätverk med föreningar och organisationer som arbetar med lokalt
demokratiarbete upparbetats. Nätverksgruppen består numera av Kvibille Allförening,
Getinge Samhällsförening, Haverdals samhällsförening, Enslövs samhällsförening,
Oskarströms samhällsförening, Gullbrandstorps samhällsförening, Simlångsdalens
samhällsförening, Slättåkra bygdeförening, Harplinge samhällsförening, Steninge
samhällsförening, Trönninge samhälls-förening, Holms byalag, Snöstorps Stadsdelsförening,
och Johansfors intresseförening. Utöver Samhällsföreningarna deltar föreningen Hela Sverige
Ska Leva/Halland.
Målsättningen med nätverkets arbete är att tillsammans med kommunen finna former för hur
demokrati och folkhälsoarbetet kan utvecklas såväl i den lokala utvecklingsgruppen som i
kommunen som helhet. Kommunens strävan är att sprida de goda exemplen till andra
utvecklingsgrupper. I Halmstads kommuns vision 2020 under rubriken ”Demokrati och
dialog” står bland annat följande: ”Kommunens verksamhet ska utgå från invånarnas behov
och önskningar. Verksamheten ska utvecklas i aktiv dialog med dem”. Det lokala

demokratiarbetet i Kvibille följer kommunens visionsplan. Under året har merparten av
nätverksmötena genomförts i det digitala mötesverktyget ”Teams”.
Kvibille Allförenings ekonomi.
Beträffande föreningens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen 2020-12-31
hänvisas till nästa sida där resultat- och balansräkning redovisas. Noteras kan att Kvibille
Allförening är starkt beroende av de anslag som kommunen anvisar. Under 2020gjordes en
fortsatt kraftfull nerdragning av kommunens anslag till föreningen.
Slutord
Allföreningen har under året fortsatt att utveckla orten tillsammans med invånare,
föreningsliv, företag och offentlig sektor. Under året har extra fokus varit på skolans
utbyggnad till F 6 Skola, nya detaljplaner för bostäder och projektet Kulturarvet i Kvibille.
Föreningens ekonomi har under året bevakats extra på grund av avsevärt minskat ekonomiskt
stöd från kommunen.
Styrelsen vill rikta ett tack till invånarnas ideella arbete och de samarbetsparter som har gett
Allföreningen stöd och kraft att vidareutveckla orten. Ett tack även till invånarnas
stödmedlemskap samt till medlemsföreningarna i Kvibille som via årsmötet har gett oss
förtroendevalda i föreningen förtroendet att leda Kvibille Allförening

Kvibille mars 2021.

