Verksamhetsberättelse 2019
STYRELSE
Under det gångna verksamhetsåret (=kalenderåret) har föreningens funktioner fördelats på följande
personer:
Ordförande Ingvar Pettersson
Vice ordförande Kjell Nyström
Sekreterare Lisbeth Szantai
Ekonomi Lena Olsson
Ledamöter:
Stephan Bengtsson
Ulla Tilly Mårtensson
Bo Johansson
Ann-Charlotte Ericsson
Malin Persson
Suppleanter:
Gunnar Bokedal
Henrik Bengtsson

Bergögatan 2
Stensögatan 5
Älgögatan 11
Frösögatan 3 D

Tel: 0733-947551
Tel: 0708-937110
Tel: 0767-889980
Tel: 070 551 0909

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

Tjärögatan 69
Seskarögaatan 1
Fogdögatan 10
Klostervägen 14
Visingsögatan 3

Tel: 0761-347652
Tel: 0707-485746
Tel: 0733-689740
Tel: 0704-940965
Tel: 0702-758808

Projekt
Fritid och kultur
Utemiljö och SBF
Facebook, information
Media, information, nyhetsbrev

Färingsögatan 7
Färingsögatan 8

Tel: 0702-300490
Tel: 0761-882948

Vindögatan 80
Tjärögatan 67

Tel: 0709-188539
Tel: 221768

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 11 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.
Valberedningen har deltagit i 4 möten.

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 xx
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

MEDLEMSUTVECKLING
Vid verksamhetsårets slut hade Rydebäcks Byalag 897 registrerade medlemmar, ungefär som 2018 då vi hade
901 registrerade medlemmar. Medlemsantalet ökar regelbundet bl a i samband med nyinflyttning till Rydebäck.
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 2020 gjordes i november genom utskick med fakturanummer till medlemmar som
betalat 2019 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
2019 jämte fullt medlemskap för 2020.
Vi har också varit synliga utanför Hemköp där vi delat ut informationsblad bl a.
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, under 2019, givits ut varannan vecka med undantag för sommar- och juluppehåll.
Totalt har vi producerat 20 brev som har nått cirka 1500 personer per gång. Vanligtvis öppnar cirka 50 %
av mottagarna breven inom 24 timmar. Resten öppnas vanligen inom ett par dagar. Endast ett fåtal av
breven studsar eller förblir oöppnade. Mottagarna är medlemmar i Byalaget, tjänstemän och politiker i
staden, representater från lokal press och intresseorganisationer med intresse i Rydebäck!
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
Strandprojektet
Strandprojektet har återupptas igen och byggstart sker under 2020
Byalaget kommer att bevaka och påverka projekteringen av lekplatsen och utegym.
Eftersom Byalaget har fått igenom att man får skänka en gåva till kommunen kommer vi att fortsätta
bekosta t.ex. utplacering av sittgrupper vid badet.
Biprojekt
Kontakt med Helsingborgs kommun om att göra gräsmattor till blomsterängar.

Idrottshall
Byalaget har tillsammans med samfälligheterna runt parkeringsplatserna vid torget överklagat
byggandet av idrottshall. Överklagandet vann gehör hos länstyrelsen. Helsingborgs kommun
överklagade länstyrelsens beslut hos Svea hovrätt och vann gehör. Bygget kan troligtvis påbörjas
våren 2020.
Vårdboende
Vi jobbar vidare med att någon form av äldre- eller vårdboende skall placeras i Rydebäck.
Det beslutades i kommunfullmäktige hösten 2018 att nästa vård-/äldreboende ska byggas i Rydebäck.

Grannsamverkan
Ett stormöte arrangerades i kyrkans samlingssal i oktober 2018. Mötet var mycket välbesökt. Polis och
Länsförsäkringars konsulent informerade om hur man kan skydda sig från inbrott.
Byalagets arbetsgrupp har hjälpt till att starta upp dom gatorna som anmält sitt intresse under 2019.
GDPR
Dataskyddsförordningen - GDPR infördes i enlighet med Datainspektionens mall för ”mindre föreningar
och medlemsorganisationer”.

Skånetrafiken
Under året har vi flitigt uppvaktat Skånetrafikens tjänstemän och styrelse, kollektivtrafiknämnden och
andra instanser som vi har ansett ha betydelse för prissättningen i kollektivtrafiken. Vi har skickat två, av
varandra oberoende, skrivelser till representanter för ovan nämnda aktörer. Vi har även haft möte på
plats i Rydebäck. Dock har vi ännu inte fått gehör för våra önskemål. Därför kommer vi fortsätta arbeta
aktivt under nästa verksamhetsår för att få dem att lyssna.

UTEMILJÖ/TRAFIK
a) Gång- och cykelbana Blidögatan påbörjad.
b) Gång- och cykelväg Långövägen
c) Gång- och cykelbana under Ytterövägen västra är försedda med avvattningskanaler samt ny
gatubelysning.
d) Vi har även fått ny belysning mellan tunnlarna.

ARRANGEMANG
Drakfest med byalaget
Den 1 juni 2019 avhölls, för tredje året i rad, Rydebäcks drakfestival på strandängen vid stora bryggan.
Vädret var mulet med vissa solglimtar och vinden var mestadels tillräckligt frisk för att lyfta drakarna.
Många drakar ville flyga men alla lyckades inte, bland annat beroende på den nyckfulla vinden. En del
familjer kom även med andra sorters drakar, så ryktet om vår Drakfestival har börjat sprida sig!
Det hela började med att Byalaget sålde ett startkit bestående av 2 bambukäppar, plastfilm, tape och 30 m
lina allt för en kostnad av 20 kr. Försäljningen ägde rum några helger innan utanför Hemköp. 60 startkit
såldes. För de som behövde delades också en beskrivning ut om hur man bygger och flyger drake.
Behållningen av försäljningen skänktes till barncancerfonden samt att för varje kit vi sålde skänkte
Byalaget 50 kr. Allt material till drakarna hade skänkts resp köpts in till rabatterat pris.
Tack till Algot Andersson AB och Blomsterlandet!
På festivaldagen bjöd Byalaget på korv med bröd och dryck allt inköpt hos Hemköp till extra lågt pris.
Dagen gick bra, korven smakade enligt besökarna gott och det var en hel del Rydebäcksbor på
strandängen.

Rydebäcks Dag.
Den 7 september avhölls traditionsenligt, Rydebäcks Dag. Många av våra lokala föreningar och
organisationer medverkade, såsom Rydebäcks Scoutkår, Rydebäcks kyrka, Biblioteket, Träffpunkten,
Rydebäcks Museiförening, Vårdcentralen, Rydebäcks byalag, Hemköp, m.fl.
Som vanligt var kommunens politiker närvarande på torget.
Kjell Nyström hälsade tillströmmande ortsbor välkomna och överlämnade ordet till Ingvar Pettersson
som Byalagets ordförande. som informerade om Byalagets arbete.
Efter invigningen av dagen pratade Kerstin Karlsson kort om UNICEF som var reprecenterat på torget.
På betongplanen bakom idrottshallen hade Fritids satt upp en hinderbana till barnen, som de flitigt
använde.

På grusplanen hade Helsingborgs brandförsvar en uppvisning med sina fordon.
I Idrottshallen hade Rydebäcks IF sin traditionella loppis och HARIBO NALLEN och i idrottshallens
klubbstuga hade Rydebäcks museum en guidad utställning om Rydebäcks historia. På torget visade lokala
företag upp sina produkter.
Bodil Vinke hade en barnaktivitet där de tillsammans gjorde ett blomstercollage med färg, sax och lim.
Vi hade även en konstrunda i fönstren runt torget.
Mötesplats Rydebäck hade pysselaktiviteter för barn med föräldrar.
Träffpunkten serverade våfflor.
Underhållning med sång och musik av kyrkans barnkörer, Snäckorna och Joysing, av Montessoriskolans
elever och av Rydebäcks kulturgrupp, Havsluft, som spelade delar av musikalen Annie.

.
Scouternas blåsorkester som underhåller

Nytt för i år var att Motorhistoriska klubben i Skåne visade upp några veteranbilar.
Konferencier under dagen var Jan Munckert som med sin kvartett : JAMMA , tillsammans med Martin
Landgren och Anders Rudnert underhöll oss med gladjazz.

Vädret var OK och bidrog till en härlig stämning.
Ett stort tack till Jonas på Fritis som bidrog med tält och hindergården med passning och ett stort tack till
Agneta Wessman som intebara tillhandahöll musikutrustning utan även uder höll oss med ” sånger som
berör” framförda av Anna Colten, Sara Kjellnäs och Teolinn Henningsson.

Julmarknaden
Årets julmarknad arrangerades tillsammans med Rydebäcks IF och hölls i Träffpunkten. Även Hemköp och
Helsingborgs Fritid var delaktiga.
I Träffpunkten var det lotteri, loppis och utställare med allt från godsaker till juliga kransar. Till allt ljöd
dragspelsmusik och utanför sjöng musikläraren Agneta julsånger tillsammans med sina elever, väldigt
stämningsfullt.”

Tomten var på besök och pratade med barnen om dess önskningar samt delade ut frukt.

Byalaget passade på att bjuda på värmande glögg, saft och pepparkakor.

Uppmärksammande av biprojektet
Vi har tillverkat biholkar och delat ut vid Hemköp vid två tillfällen, ca 50 st. Samtidgt har vi delat ut
informationsblad om hur en biholk fungerar.

Konstlotteriet
Som vanligt hade vi utlottning av ”Rydebäckskonst” på årsmötet. All konst köps in från olika konstnärer
som bor och skapar i Rydebäck.
Alla medlemmar från 2019 var med i dragningen som hölls på årsmötet. Det lottades ut konstföremål,
tavlor och keramik mm.

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 och föreningar, som gett sitt
stöd till Byalagets verksamhet under 2019.
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 haft en ökad och en mer positiv dialog med Helsingborgs Stad om Rydebäcks
utveckling, gällande förvaltning och nybyggnation, vilket kommer intensifieras under 2019. Detta har varit
helt i linje med våra mål i arbetet under 2018. Representant för Byalaget deltog vid
kommunalfullmäktigemöten.

Rydebäcks Byalag har blivit inbjudna att ansluta sig till LOK, Lokal Överenskommelse och allas lika värde
samt blivit medlemmar i Hela Skåne Ska Leva
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 17 mars 2020
Ingvar Pettersson, ordförande

Kjell Nyström, vice ordförande

Lisbeth Szantai, Sekreterare, medlemsadministration

Lena Olsson, kassör

Ann-Charlotte Ericsson, ledamot

Stephan Bengtsson, ledamot

Bo Johansson, ledamot

Ulla Tilly Mårtensson, ledamot

Henrik Bengtsson, suppleant

Malin Persson, suppleant

Gunnar Bokedal, suppleant

