ÅRSTÄMMA
för 2017
Rydebäcks Byalag

Program
A. Välkomst - av Ordf. Ingvar Pettersson
B. Genomgång av aktiviteter ur
Verksamhetsberättelsen
A. Stadgeenliga förhandlingar – enl. särskild agenda
A. Konstlotteriet – Dragning 2017 års lotteri

A. Årsstämman avslutas

Aktiviteter
ur Verksamhetsberättelsen

Rydebäcks Byalag

PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2016
Projekt - 13 februari 2017

Ansvarig

Beslut

Vårdboende

IP

Vi träffade Maria Nilsson, ordf. Vård och Omsorgsnämnden och
Johnny Cato Hansson, Kommunalråd den 6 september

Sportcenter/Idrottshall/Fritidsgård

IP/Kny

Centrum parkering

IP/Kny

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

IP
Utredning ska vara klar under våren. Problemen accentueras efter hand som
utbyggnaden av området öster om Sandövägen fortsätter

Sandövägen-Hårt trafikbelastad med höga hastigheter

IP
Bussgatan - Cykelbana

Oförändrat önskemål. Ej prioriterat av Staden.

IP

Långövägen - Gångbana till Busshållplats

Förslag till Gångväg mellan Storöväg. och Brännögat.
IP

Ytterövägen - Få ner trafikhastigheten
Kny/IP/SB

STRANDPROJEKTET
-Piratlekplats
-Paviljong
-Utegym

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

Byalagets insatser 2017
•
•

Ökade våra medlemmar med till 895 hushåll
Trafiksäkerhet
o
o

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sandövägen blev ombyggd men utreds nu för förbättringar
Mopedtrafiken blev klart bättre med ömsesidig respekt

Nyhetsbrevet nytt om Rydebäck varannan vecka. Når varje
vecka ca: 6.000 familjer.
Regelbundna möten med Stadsbyggnadsförvaltningen.
I genomsnitt ett möte i veckan med någon förvaltning eller
politiker
Etablerat regelbundna möten med Skol- och Fritidsförvaltningen
Möte med Vård och Omsorgsförvaltningen, Maria Nilsson
Uppstart av Strandprojektet som innehåller ny lekplats, stort
utegym, paviljong samt ev bastu och en byggnad för museum.
Utegym och lekplats kommer att utföras men blir fördröjt pga att
Montessoriskolans flytt har blivit försenad.
Byalaget skickar in många felanmälningar till kommunen gällande
grönytor, beskärning av träd och buskar mm
Byalaget har följt upp önskemål om toalettbyggnad vid
hundbadet. SBF har varit på plats för visning.
Belysning på gång- och cykelväg Fortunaterassen.

Byalagets insatser är arbetskrävande
och kräver uthållighet
• Många möten och utredningar bakom varje beslut
o Exempelvis startade arbetet med Sporthallen 2011
• Besökt andra kommuner och sett deras lösningar
• Årliga uppvaktningar av beslutande politiker
• Uppvakning av Fastighetsförvaltning och Skol- och Fritidsförvaltning
• Uppvakningar av Stadsbyggnadsförvaltning – Planavdelning
• Framtagande av underlag som styrker vårt behov
• Återkoppling till berörda föreningar och andra intressenter
o Det ser enkelt ut men i den demokratiska processen kan mycket hända.
• Vi fick acceptans för våra behov hos Kommunstyrelsens ordf. Peter
Danielsson och stadsdirektör Palle Lundmark 2013
• En märkesdag var den 18 juni 2014 då vi fick med anläggningen i den
kommunala budgeten.
o Nu är vi inne på slutvarvet och detaljplanen ska nu godkännas.

Byalagets insatser
planerade för 2018
•

•
•
•
•
•
•

Genomförandet av beslutade projekt för Rydebäck
o
o
o
o

Ny Idrottshall
Ny Fritidsgård
Ny F-9 skola
Ny Montessoriskola

o

Avlastning av Sandövägen och förbättrade övergångslösningar

Uppföljning av planering av Månsgårdsområdet
Uppföljning av detaljplanen för Rydebäcks Centrum
Uppföljning av Vårdboende/äldreboendefrågan
Fortsätta driva frågan om Simhall i Rydebäck eller dess omgivning
Strandprojektet
Fortsatt fokus på trafiksäkerhet

•
•
•

Möte med kommunens politiker för att gå igenom våra önskemål för Rydebäck
Aktivt stödja skola och fritidsverksamhet för att reducera skadegörelse
Utplacering av 4 bänkar väster om Storövägen

•

Nya Idéer
o
o
o
o
o
o

Dans vid bryggan i sommar
Toalett vid Hundbadet
Strandprojektet
Vårdboende/äldreboende
Sittgrupper vid stranden
4 st bänkar längs med Storövägen

Rydebäck i framtiden

Årsstämma 2017
➢ Stämmans öppnande. Byalagets Ordf. Ingvar Pettersson
➢ Fastställande av röstlängd
➢ Fastställande av dagordning
➢ Val av ordf. och sekreterare att leda Stämman.
➢ Val av justerare och rösträknare som tillsammans med mötesordf.
Justerar protokollet
➢ Frågan om Stämman har blivit stadgeenligt utlyst.
➢ Framläggande av Styrelsens Verksamhetsberättelse
➢ Framläggande av Styrelsens Balans och Resultaträkning för 2017
➢ Framläggande av Revisionsberättelse för 2017
➢ Fråga om Styrelsens Ansvarsfrihet för 2017
➢ Val av Ordförande för 2018
➢ Val av övriga Styrelseledamöter och Revisorer
➢ Val av valberedning för 2018

➢ Fastställande av medlemsavgifter för 2018
➢ Behandling av inkomna motioner
➢ Mötet avslutas

Resultaträkning

Balansräkning

Stämman är avslutad.

Konstlotteriet
För 2017 års medlemmar
Dragning med slumptalsgenerator

Avslutning
Tack alla som kom för visat intresse!

