Verksamhetsberättelse 2014

STYRELSE
Under der gångna verksamhetsåret (=kalenderåret) har föreningens funktioner fördelats på följande personer:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ekonomi, bokföring
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Kenth Nilsson
Ingvar Pettersson
Björn Bårström
Gunilla Persson
Kjell Nyström
Anette Tellhed
Bengt Brewald
Patrik Lindström
Camilla Persson
Ann-Charlotte Ericsson

Långövägen 23
Bergögatan 2
Svanögatan 18
Alnögatan 70
Stensögatan 5
Alnögatan 21
Alnögatan 21
Ösögatan 53
Sturkögatan 4
Klostervägen 14

tel. 0701 700678
tel. 22 20 26
tel. 22 21 03
tel. 22 02 47
tel. 22 24 37
tel. 22 11 93
tel. 22 11 93
tel. 22 26 04
tel. 22 28 18
tel. 070 494 09 65

Följande styrelsemedlemmar har valt att under året lämna arbetet i styrelsen: Lena Blondin,
Mattias Paulsson och Anders Pramborn.
Vidare har Joakim Andersson adjungerats som expert till styrelsen under andra halvåret för uppdrag med bl.a. Fritid/kultur och Utegym.

Revisorer
Britt Rönn
John-Olof Bengtsson, suppleant

Särögatan 33
Tjärögatan 67

tel. 22 22 81
tel. 22 17 68

Valberedning
Lena Sundström (sammankallande), Bo Hansson, Toini Mildén. Lena Sundström har meddelat att
hon inte ställer upp till omval.

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, Kenth Nilsson (ansvarig), Björn Bårström
Medlemsadministration, Kassör, Gunilla Persson (ansvarig)
Medlemsutveckling, Bengt Brewald, (ansvarig), Camilla Persson, Ann-Charlotte Ericsson (FB)
Information och hemsida, Björn Bårström (ansvarig)
Nyhetsbrev, Björn Bårström, Redaktör
Projekt Byggnation, Kenth Nilsson (ansvarig), Ingvar Pettersson, Kjell Nyström
Utemiljö/trafik, Ingvar Petersson (ansvarig),
Arrangemang, Kjell Nyström, Anette Tellhed
Fritid och kultur, Joakim Andersson (ansvarig)
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STYRELSEARBETET
Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten under året.
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.

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 ca: 4.000 adresser på internet som har utkommit med 45 nummer med information om vad som händer i Byalaget och i Rydebäck.
c) Skylt ”GEMENSKAP” på skyltpelaren vid Rydebäcks Centrum för att öka uppmärksamheten kring Byalaget och öka antalet medlemmar i föreningen;
d) Flagga ”Rydebäcks Byalag” också vid Rydebäcks Centrum;
e) Egen Facebook-sida med periodisk information. Hittills ca: 472 följare.
f) Tidningen Vi i Rydebäck, med annonser och redaktionellt material som speglar våra pågående arbeten i varje nummer. Det har varit 6 utgåvor under 2014;
Vidare var Byalaget tillskyndare, deltagare och sponsor av Rydebäcks Julmarknad vid och i
Krokahus. Julmarknaden var den 6 december 2014 på Krokahus i samarbete med Helsingborg
fritids, scouterna, RIF och Fortuna FF,
2014 års julmarknad var en dunderframgång med flera hundra besökare och bara tomten hade
besök av 82 barn och ungdomar.

MEDLEMSUTVECKLING
Vid verksamhetsårets slut hade Rydebäcks Byalag 650 registrerade medlemmar, en ökning med
38% över 2013.. Tillväxten har blivit långt över den förväntade. Från år 2012 har medlemsantalet
stigit med 409 medlemmar en nära tredubbling av medlemsantalet. Nyhetsbrevet går ut till ca:
1000 egna E-postadresser till Medlemmar, Politiker och till ledande tjänstemän inom Stadens förvaltningar.
Dessutom marknadsförs Nyhetsbrevet till ytterligare 3.000 personer i Rydebäck och omgivningar
inom en radie på 10 km från Rydebäck räknat. Det betyder att vi varje vecka når minst 4.000 personer i vårt intresseområde.
Utdelning gjordes i april för medlemsavgifter 2014 genom utdelning till samtliga hushåll.
Värvning för medlemskap 2015 gjordes i november, dels genom att vi skapade fakturor till medlemmar som betalat 2014, dels ett värvningsbrev till övriga hushåll.
Nämnas bör också att beslut togs den 11/6 att alla i ålder 75+ fr o m 2015 har halverad medlemsavgift.
Dessutom har vi sökt nya medlemmar under Rydebäcks Dag, där medlemskap erbjöds till halva
årskostnaden för 2014 jämte fullt medlemskap för 2015.
Styrelsens åtgärder, för att öka medlemsantalet under året har således fått önskad effekt. Men ett
högre medlemsantal är, trots årets framgångar, ändå önskvärt - för att ge en ännu bättre styrka åt
föreningens agerande.
För ökad tillgänglighet har även öppnats en sida på Facebook (FB) som nu har 482 följare.
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Ett nytt ”proffsigt” medlemskort tilldelas per betalande hushåll och kan utnyttjas av alla i hushållet
med samma adress. För att vara giltigt förses med innehavarens signatur.

INFORMATION, NYHETSBREV OCH HEMSIDA
Utöver den information som utdelats i brevlådorna, finns en övergripande hemsida med adress
www.rydebacksbyalag.se.
Hemsidan uppdateras kontinuerligt, minst en gång per månad.
Nyhetsbrevet har utkommit varje vecka med uppehåll i juli månad.
När så varit påkallat, har annonser och artiklar varit införda i såväl ”Vi i Rydebäck”, Helsingborgs
Dagblad, Lokaltidningen Helsingborg och Rydebäcks-Bladet.

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
medlemmars och andra Rydebäcksbors intressen.

ÖVRIGA PROJEKT
Mycket hastigt fick vi rycka ut för att ”rädda” vår BANKOMAT service i Rydebäck eftersom den
försvann när Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och man la ner kontoret i Rydebäck.
Efter en intensiv aktivitet där Swedbank sa nej till vidare ansvar för Bankomaten så gick vi direkt på
Bankomat AB i Stockholm och fick lyckligtvis med dom på att vi var en ort stor nog att vara underlag för en Bankomat. I september var den åter på plats.
Ett praktexempel på vad ett Byalag kan uträtta när det behövs som bäst.

PROJEKT BYGGNATION
Sportcentrum
Under året har vi från Byalaget enträget fortsatt arbetet med att påverka kommunens beslutsfattare
om behovet av ett Sportcentrum i Rydebäck med idrottshall, fritidsgård, badanläggning samt en
större gymavdelning, allt för att ge alla i Rydebäck bättre förutsättningar till motion och idrott. Beslut togs i Kommunfullmäktige den 18 juni 2014 om att lägga in en ny Idrottshall, en Fritidsgård och
ny Högstadieskola i budget, för att uppföras under 2015/2016.
Den nuvarande idrottshallsbyggnaden föreslås vara kvar och anslutas till den nya idrottshallen,
eftersom det finns ett stort behov i Rydebäck att ta bättre hand om det stora antal ungdomar som
kommer att bo i Rydebäck inom två år, beräknat till ca 1595 personer under 19 år.

Vårdboende
Vid ett möte 2012 på Träffpunkten, tillsammans med andra Rydebäcksföreningar och kommunens
representanter, framfördes uppmaningen att bevara parkeringsmöjligheterna i centrum. Detta
ledde till att man ändrade planerna till att inte bygga ett vårdhem på den aktuella tomten, där vi i
dag har en parkeringsplats.

3

Men Rydebäck är i stort behov av ett vårdboende. Enligt ett nytt kommunalt beslut kommer ett
vårdboende att bli byggt i Rydebäck, dock tidigast 2016. Var vet vi inte i dagsläget. Vårt argument
är fortfarande att befolkningsunderlaget är tillräckligt stort i Rydebäck, för ett vårdboende. Rydebäck är ett av de största bostadsområdena i Helsingborgs kommun med nära 6000 invånare med
en mycket hög medelålder. Just nu är 1210 personer över 65 år.

UTEMILJÖ/TRAFIK
Byalaget har under året fördjupat samarbetet med Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs
Stad. Vi har bl.a. haft flera möten med Stadsbyggnadsförvaltningen för att specifikt gå igen behoven i Rydebäck. Diskussionerna har förts i positiv anda och vi har genom detta fått förståelse för
det mesta av vara önskemål. Detta har redovisats löpande i Nyhetsbrevet.
De viktigaste projekten som vi har medverkat till under 2014/2015 är:
A Ombyggnad av Sandövägen syftande till ökad trafiksäkerhet för barnen som ska passera
där till och från skolan.
b) Cirkulationsplatta vid Storövägen/Malögatan för att få ner hastigheterna på Storövägen.
c) Bygget av den Artesiska källan vid Heabäcken.
d) Bygget av G/C stig mellan Brännögatan och Golfbanan.
e) Upprensning av Rydebäcken/Heabäcken och mätning av fiskförhållanden där.
f) Rydebäcksbryggans namnhällar kommer att resas upp.
g) Städning av stränderna hela sommaren.
h) Handikapp parkering vid Rydebäcksbryggan.
Vidare har vi medverkat i åtskilliga mindre förändringar och förbättringar. Det är i genomsnitt en
gång per vecka som vi har kontakt för ytterligare förbättringar.

ARRANGEMANG
Den 6 september avhölls, traditionsenligt, Rydebäcks Dag. Många av de frivilliga organisationerna
var på plats såsom Kyrkan, SPF, Träffpunkten, Fortuna FF, Rydebäcks IF, Rydebäcks Scoutkår
m.fl. Under dagen bjöds det på musik av Krokahus Fritidsgårds ungdomsband, Montessoriskolans
elever, Kyrkans gospelkör samt musik och sång av ungdomar från Rydebäcksskolan under ledning
av Agneta Westman.
Dessutom uppträdde Agneta Westmans barnkör, Unga Toner.
Rydebäcks Bibliotek invigde kommande kvällsöppet. Kulturnämndens ordförande, Mats Sander,
klippte bandet tillsammans med Catharina Isberg.
För barnen fanns både godisregn, tillverkning av ballongdjur och ponnyridning.
Deltagare från Parkour-gruppen hade en kort uppvisning på sina färdigheter inne på torget.
Fortuna FF hade många aktiviteter på fotbollsplanen där bland annat Alvaro Santos med sin familj fanns med.
Helsingborgs politiska partier var närvarande på torget och gjorde reklam för sig, inför det kommande valet.
Kjell Nyström hälsade tillströmmande ortsbor välkomna och överlämnade ordet till Kenth Nilsson,
Byalagets ordförande. Konferencier under dagen var Anders Grankvist från Krokahus Fritidsgård.
Lotterier och ”medlemsjakt” gick lysande denna dag. På programbladet presenterades dryga 40talet sponsorer.
Arbetsgruppen för medlemsutveckling har anordnat särskilda medlemsaktiviteter, såsom tipsrunda
med grillning vid stranden under våren och vinprovningskväll, i samarbete med med serviceboendet Tornet på hösten.
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Julmarknaden var den 6 december 2014 på Krokahus i samarbete med Helsingborg Fritids, Scouterna, Hantverksdamerna på Träffpunkten Rydebäcks IF och Fortuna FF,
2014 års julmarknad var en dunderframgång med flera hundra besökare och bara tomten hade
besök av 82 barn och ungdomar.

FRITID OCH KULTUR
Rydebäcks Byalag har tidigare beslutat att lägga allt mer resurser på sysselsättning för ungdomar,
företrädesvis tonåringar. Denna strävan kommer att samordnas med skolorna och fritidsverksamheterna i övrigt - i synnerhet då Sport Centrum blir byggt, vilket vi ju hoppas.
Ett arbete pågår sedan föregående år med att få tillstånd en Badhus anläggning, med en minigolfbana, vid Fortunastranden. Ansökan avslogs av Miljönämnden i Helsingborgs Stad men Byalaget avser att föra saken vidare.

Kulturstigen
Inga åtgärder har genomförts under 2014.

ORDFÖRANDENS SAMMANFATTNING
Jag framför mitt och styrelsens TACK till alla medlemmar, föreningar och sponsorer, som gett sitt
stöd till Byalagets verksamhet under 2014.
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. Detta har varit helt i linje med våra mål i
arbetet under 2014.
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.
Ju fler medlemmar vi blir, desto starkare står vi i kontakten med myndigheter och andra institutioner.

Rydebäck den 12 februari 2015
Kenth E. Nilsson, ordförande

Ingvar Pettersson, vice ordförande

Björn Bårström, Sekreterare

Gunilla Persson, Kassör

Anette Tellhed, ledamot

Bengt Brewald, ledamot

Ann-Charlotte Ericsson, suppleant

Kjell Nyström, ledamot

Patrik Lindström, suppleant

Camilla Persson, suppleant

(signerat exemplar finns hos sekreteraren)
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