Verksamhetsberättelse 2017

Vår gode och starke f.d. sekreterare i byalaget, Björn Bårström, avled den 4 mars 2017.
Björn var en av de drivande i styrelsen. Björn startade Nyhetsbrevet och såg till att även kommunens politiker
fick nyhetsinformation genom brevet.

STYRELSE
Under det gångna verksamhetsåret (=kalenderåret) har föreningens funktioner fördelats på följande
personer:
Ordförande Ingvar Pettersson
Vice ordförande Kjell Nyström
Sekreterare Lisbeth Szantai
Kassör Camilla Persson
Ledamöter:
Ulla Tilly Mårtensson
Bo Johansson
Ann-Charlotte Ericsson
Suppleanter:
Sylvester Walazek
Mathias Sonesson
Malin Persson

Bergögatan 2
Stensögatan 5
Älgögatan 11
Sturkögatan 4

Tel: 2220236
Tel: 222437
Tel: 0767-889980
Tel: 0706-643039

Utemiljö, trafik, projekt
Projekt
Hemsida, medlemsansvarig
Kassör/Ekonomi

Seskarögaatan 1
Fogdögatan 10
Klostervägen 14

Tel: 0707-485746
Tel: 0733-689740
Tel: 0704-940965

Fritid och kultur
Utemiljö och SBF
Facebook, information

Seskarögatan 4
Landskronav 659
Visingsögatan 3

Projekt
Tel: 0702-758808

Vindögatan 80
Tjärögatan 67

Tel: 0709-188539
Tel: 221768

Media, information, nyhetsbrev

Revisorer
Jonas Bengtsson
John-Olof Bengtsson, suppleant

Valberedning:
Bo Hansson (sammankallande)
Rolf Persson
Agneta Martinsson

EKONOMI
Byalagets ekonomi är sammanställd I en separat resultat- och balansräkning som är tillgänglig i samband
med årsstämman.

ARBETSGRUPPER
Parallellt med styrelsearbetet har olika arbetsgrupper/sektioner verkat inom följande områden:

Marknad: Hela Styrelsen
Kommunkontakter: Ingvar Pettersson, Bo Johansson (SBF)
Sekreterare/Medlemsansvarig: (ansvarig) Lisbeth Szantai
Facebook: Ann-Charlotte Ericsson
Information och hemsida: Malin Persson (information), Lisbeth Szantai (hemsida)
Nyhetsbrev: Malin Persson (redaktör)
Projekt Byggnation: Ingvar Petterson, Kjell Nyström
Utemiljö/trafik: Ingvar Pettersson (ansvarig)
Arrangemang: Kjell Nyström
Fritid och kultur: Ulla Tilly Mårtensson
STYRELSEARBETET
Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten under året. Möten hålles normalt den andra måndagen i
månaden.
Protokoll från styrelsemötena finns tillgängliga på hemsidan och hos sekreteraren.
Till styrelsemötena har utformats en projektplan för verksamhetsåret. Planen, som kontinuerligt
uppdateras, publiceras varje vecka i Nyhetsbrevet.
PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2016
Projekt - 13 februari 2017

Ansvarig

Beslut

Vårdboende

IP

Sportcenter/Idrottshall/Fritidsgård

IP/Kny

Centrum parkering

IP/Kny

Vi träffade Maria Nilsson, ordf. Vård och
Omsorgsnämnden och
Johnny Cato Hansson, Kommunalråd den
6 september
Beslutat/Projektering/Byggas 2017-2018.
Vi deltar i detaljplanen från staden.
Nu propå till Staden om resterande ytor som
ser dåliga ut.
Vi får avvakta färdigställandet av
detaljplanen
Utredning ska vara klar under våren.
Problemen accentueras efter hand som
utbyggnaden av området öster om
Sandövägen fortsätter
Oförändrat önskemål. Ej prioriterat av
Staden.
Förslag till Gångväg mellan Storöväg. och
Brännögat.

Sandövägen-Hårt trafikbelastad med höga
IP
hastigheter
IP
Bussgatan - Cykelbana
IP
Långövägen - Gångbana till Busshållplats
IP
Ytterövägen - Få ner trafikhastigheten
STRANDPROJEKTET
Kny/IP/SB
-Piratlekplats
-Paviljong
-Utegym

Under 2016. Uppföljn. Dalskär III skrivelse
KNY, IP, SB tillsammans med kommunen
Fördröjt pga att Montessoriskolan inte klar
förrän 2019

MARKNAD
Under året har Byalaget till stor del fullföljt sina ambitioner av att vara fullständigt öppna med information
till Rydebäcksborna och Byalagets medlemmar. Detta genom:
a) Hemsida på internet, www.rydebacksbyalag.se, som ständigt är aktuell och där bl a alla
styrelseprotokoll publiceras.
b) Nyhetsbrev till cirka 6 000 adresser på internet (en ökning med 2000 läsare) som har utkommit
med 42 nummer med information om vad som händer i Byalaget och i Rydebäck
c) Flagga ”Rydebäcks Byalag” också vid Rydebäcks Centrum
d) Egen Facebook-sida med periodisk information. Hittills ca 1000 följare
e) Tidningen Vi i Rydebäck, som upphört, gör att vårt Nyhetsbrev har ökat i betydelse och
uppskattning

MEDLEMSUTVECKLING
Vid verksamhetsårets slut hade Rydebäcks Byalag 893 registrerade medlemmar, ungefär som 2016 då vi
hade 900 registrerade medlemmar. Från år 2012 har medlemsantalet stigit med 688 medlemmar, en
tredubbling av medlemsantalet.
Nyhetsbrevet går ut till ca 1300 egna e-postadresser till medlemmar, politiker och till ledande tjänstemän
inom Stadens förvaltningar. Dessutom marknadsförs Nyhetsbrevet till ytterligare 5 000 personer i Rydebäck
och omgivningar inom en radie på 10 km från Rydebäck räknat. Det betyder att vi varannan vecka når minst
6 000 personer i vårt intresseområde.
Värvning för medlemskap 2018 gjordes i november genom utskick med fakturanummer till medlemmar
som betalat 2017 och dels genom ett värvningsbrev till övriga hushåll.
Vi har två avgiftsnivåer, 200 kr/hushåll som standard. För medlemmar över 75 år är det en avgift om 100
kr/hushåll.
Dessutom har vi sökt nya medlemmar under Rydebäcks dag, där medlemskap erbjöds till halva
årskostnaden för 2017 jämte fullt medlemskap för 2018.
Två medlemskort tilldelas per betalande hushåll och kan utnyttjas av alla i hushållet med samma adress. För
att vara giltigt förses korten med innehavarens signatur. Dessa medlemskort berättigar till omfattande
rabatter i företag och butiker i Rydebäck med omnejd. De ger varje hushåll en snabb återbetalning på sin
insats av medlemsavgifter. Det tillkommer hela tiden nya företag som vill ge oss rabatter.

INFORMATION, NYHETSBREV OCH HEMSIDA
Utöver den information som utdelats i brevlådorna finns en övergripande hemsida med adress
www.rydebacksbyalag.se.
Hemsidan uppdateras kontinuerligt och utgör databas för Nyhetsbrevet som länkar information som lagras
på vår hemsida.
Nyhetsbrevet har utkommit varje vecka med uppehåll i juli månad och kring jul och nyår. I slutet av året
bestämdes att nyhetsbrevet skulle utkomma varannan vecka framöver i stället.
När så varit påkallat har annonser och artiklar varit införda i såväl Helsingborgs Dagblad, Lokaltidningen
Helsingborg och Rydebäcksbladet.

SPONSORER
Byalaget har i styrelsebeslut valt att stå utan sponsorer eftersom vi inte vill känna påtryckningar och
beroende av företagsintressen.
De enda intressen som Byalaget företräder är därför våra medlemmar och andra Rydebäcksbors
intressen.

PROJEKT BYGGNATION
Strandprojektet
Under 2017 har vi dragit igång strandprojektet igen tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen.
Det har inneburit många möten. Vi har fått igenom att på platsen där idag Montessoriskolan ligger
skall kommunen uppföra ett utegym samt en större lekplats 2017.
Men nu har det blivit så att nybyggnationen av Montessoriskolan är framflyttad till hösten 2019 vilket
innebär att vårt strandprojekt även det flyttas till hösten 2019 vilket är tråkigt.
Det finns önskemål om en paviljong. Detta kan dock bli EU-projekt. Även en bastu och ett litet
museum är ett önskemål men det ligger för närvarande längre fram i tiden.
Byalaget har fått igenom att man får skänka en gåva till kommunen vilket gör att vi kan bekosta t.ex.
utplacering av bänkar vilket kommer att ske väster om Storövägen, 4 stycken.
Vid stranden finns inte några sittgrupper. Även ett antal sådana kan byalaget bekosta.

Vårdboende
Vi jobbar vidare med att någon form av äldre- eller vårdboende skall placeras i Rydebäck, nu är det
endast Månsgård att bygga på och med anledning av det har Byalaget bjudit in samtliga politiska
partier till diskussionsmöte angående vård- eller äldreboende.

Simhall
Behovet av simhallar ökar i Helsingborgs kommun och Byalagets önskemål är att ett nytt badhus
placeras i Rydebäck eller dess omedelbara närhet.

UTEMILJÖ/TRAFIK
a) Gång- och cykelbana längs Fortunavägen väster om Sandövägen är ansluten till gång- och
cykelbana öster om Sandövägen Denna går parallellt med Fortunavägen.
b) Byalaget har medverkat i framtagande av ny detaljplan gällande Rydebäcks centrum med
parkeringsplats och ny idrotthall samt Månsgårdsområdet.
c) Belysning på Minnessten.

ARRANGEMANG
Drakfest med byalaget
Den 21 maj 2017 avhölls Rydebäcks drakfestival på strandängen nedanför scoutstugan. Vädret var
strålande hela dagen och drakarna avtecknade sig mot en blå himmel.
Det hela började med att Byalaget sålde ett startkit bestående av 2 bambukäppar, plastfilm, tape och
30 m lina allt för en kostnad av 40 kr. Försäljningen ägde rum några helger innan utanför Hemköp. Ett
40 tal startkit såldes. För de som behövde delades också en beskrivning ut om hur man bygger och
flyger drake. Behållningen av försäljningen skänktes till barncancerfonden.
Allt material hade skänkts resp inköpts till rabatterat pris. Tack till Algot Andersson AB och Plantagen.
På festivaldagen bjöd Byalaget på korv med bröd och dryck allt inköpt hos Hemköp till extra lågt pris.
Café Vira passade på att visa upp och sålde kaffe med bröd.
Dagen var en succé med massor av barnfamiljer på strandängen. En del tom provade att flyga från
badbryggan. Detta gör vi om 2018.
HD var på plats och gjorde ett reportage som sedermera lades in i tidningen.

Rydebäcks Dag.
Den 2 september avhölls traditionsenligt, Rydebäcks Dag. Många av våra lokala organisationer
medverkade, såsom Rydebäcks Scoutkår, Rydebäcks kyrka, Biblioteket, Träffpunkten, Rydebäcks
Museiförening, Vårdcentralen, Rydebäcks byalag, SPF m.fl. RÅÅ PRO var även på plats för att önska
samarbete med Rydebäck SPF.
På grusplanen hade Fritids satt upp 2 st. hinderbanor och I Idrottshallen hade Rydebäcks IF sin
traditionella loppis och HARIBO NALLEN. Lokala företag visade upp sina produkter runt om på torget.
Nytt för året var att i gamla banklokalen förekom ett stort barnloppis och intill på torget hade Bodil
Vinke barnaktiviteter med tema ”Fiskar och hav”. Barnen gjorde en tavla som skänktes till
Vårdcentralens barnavdelning som nu pryder sin plats.

Vi hade även en konstrunda i fönstren runt torget. Träffpunkten och biblioteket informerade om att
de gått samman under namnet: ”Mötesplats Rydebäck” .
Underhållning med sång och musik av Rydebäcksskolans barnkör, Montessoriskolans elever och
kyrkans barnkörer, Snäckorna och Joysing.

Kjell Nyström hälsade tillströmmande ortsbor välkomna och överlämnade ordet till Ingvar
Pettersson, Byalagets ordf. som informerade om Byalagets arbete.
Konferencier under dagen var Jan Munckert som med sin nybildade duo : JAMMA , tillsammans med
Martin Landgren underhöll oss med gladjazz. Vädret var strålande och bidrog till en härlig stämning.
Ett stort tack till Rydebäcksskolan med Agneta Coltén Wessman som bistod med musikutrustning.

Julmarknaden
Årets julmarknad i byn var i Scoutstugan och väldigt välbesökt. Folk kom och gick under hela
eftermiddagen i det relativt kalla men fina vädret.
Byalaget bjöd på saft, glögg och pepparkakor.
Besökarna kunde även ta lotter, handla från olika utställare, spela på chokladhjulet, köpa korv som
scouterna grillade. Scouterna grillade också marshmallows. Barnen besökte tomten och red på ponny
från Månsgård.
Fritid Helsingborg hade personal på plats som pysslade med främst barnen men även vuxna.
Arrangemanget kändes väldigt uppskattat av ung som äldre även i år.

Konstlotteriet
På föregående årsmöte hade Byalaget som vanligt utlottning i konstlotteriet. Vinsterna var inköpta
från olika konstnärer i Rydebäck. Det är inte bara tavlor som lottas ut utan även andra konstföremål.
Få av vinnarna var på mötet men kunde hämta sina priser i efterhand.

FRITID OCH KULTUR
Byalaget har varit pådrivande och delaktig i öppnandet av en ny fritidsgård i centrum.

ORDFÖRANDENS SAMMANFATTNING
Jag framför mitt och styrelsens TACK till alla medlemmar, föreningar och sponsorer, som gett sitt
stöd till Byalagets verksamhet under 2017.
Byalagets ekonomi - med de beslut som tagits, de positiva aktiviteter som genomförts och den
stora tillströmningen av nya medlemmar som skett - visar även i år god balans. Och det är vi givetvis
mycket tacksamma för.
Under året har Byalaget fått en ökad och en positivare dialog med Helsingborgs Stad om Rydebäcks
utveckling, gällande förvaltning och nybyggnation, vilket kommer intensifieras under valåret 2018.
Detta har varit helt i linje med våra mål i arbetet under 2017. Representant för Byalaget deltog vid
kommunalfullmäktigemöten.
För att ge Rydebäcksborna så snabb information om förändringar och beslut som möjligt, har vi en
aktiv hemsida och vi finns på Facebook. Som medlem får du även direktinformation, Nyhetsbrevet,
via e-post om du uppger din e-postadress.

Rydebäck den 28 februari 2018

Ingvar Pettersson, ordförande
Kjell Nyström, vice ordförande
Lisbeth Szantai, Sekreterare, medlemsadministration
Ann-Charlotte Ericsson, ledamot
Camilla Persson, Kassör
Bo Johansson, ledamot
Ulla Tilly Mårtensson, ledamot
Mathias Sonesson, suppleant
Sylvester Walaszek, suppleant
Malin Persson, suppleant

