Verksamhetsberättelse 2016

STYRELSE
Under der gångna verksamhetsåret (=kalenderåret) har föreningens funktioner fördelats på följande personer:
Ordförande Ingvar Pettersson
Vice ordförande Kjell Nyström
Sekreterare Björn Bårström
Kassör Camilla Persson
Ledamöter Bengt Brewald
Joakim Andersson
Lisbeth Szantai
Ann-Charlotte Ericsson
Suppleanter
Sylvester Walazek
Malin Persson

Bergögatan 2
Tel: 2220236
Stensögatan5 Tel: 222437
Svanögatan 18 Tel 0730498013
Sturkögatan 4 Tel 0706643039
Alnögatan 21 Tel: 221193
Hammarögat. 4 Tel: 072187 97 27
Älgögatan 11
Tel: 0767889980
Klostervägen 14 Tel: 0704940985

Utemiljö, trafik, projekt
Projekt
Information, nyhetsbrev
Kassör/Ekonomi
Fritid, arrangemang
Skola

Medlemsadministration
Facebook, information

Seskarögatan 4
Projekt
Visingsögatan 3 Tel: 0702758808 Media/Hemsida

Revisorer.
Jonas Bengtsson
John-Olof Bengtsson, suppleant

Vindögatan 80
Tjärögatan 67

tel. 070 9188539
tel. 22 17 68

Valberedning
Bo Hansson (sammankallande)
Bo Johansson
Rolf Persson

EKONOMI
Byalagets ekonomi är sammanställd i en separat resultat- och balansräkning som är tillgänglig i
samband med årsstämman. Jubileumsfirandet bekostades av Byalaget med 180.000Kr och finansierades med en reserv som var uppbyggd för ändamålet.

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

Marknad, Björn Bårström
Sekreterare/Medlemsadministration, (ansvarig) Lisbeth Szantai
Medlemsutveckling, Bengt Brewald, (ansvarig), Ann-Charlotte Ericsson (FB)
Information och hemsida, Björn Bårström (ansvarig)
Nyhetsbrev, Björn Bårström, Malin Persson Redaktörer
Projekt Byggnation, Ingvar Pettersson, Kjell Nyström
Utemiljö/trafik, Ingvar Petersson (ansvarig),
Arrangemang, Kjell Nyström.
Fritid och kultur, Joakim Andersson (ansvarig)
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STYRELSEARBETET
Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten under året. Möten hålles normalt den första
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.

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: 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: 950 följare.
e) Tidningen Vi i Rydebäck, som upphört gör att vårt Nyhetsbrev har ökat i betydelse och
uppskattning.
f) Rydebäcks Dag och Jubileumsåret, ett omfattande arrangemang som beskrives mera detaljerat nedan.
Vidare var Byalaget tillskyndare, deltagare och sponsor av Rydebäcks Julmarknad i Krokahus.
Julmarknaden var den 3 december 2016 på Krokahus i samarbete med Helsingborg fritids, Rydebäcks Scoutkår, RIF och Fortuna FF,
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2015 års julmarknad var en framgång med flera hundra besökare och tomten hade besök av ett
stort antal besök av barn och ungdomar.

MEDLEMSUTVECKLING
Vid verksamhetsårets slut hade Rydebäcks Byalag 900 registrerade medlemmar, en ökning med
20% över 2015. Tillväxten är fortsatt bra. Från år 2012 (212 medlemmar) har medlemsantalet stigit
med 659 medlemmar en tredubbling av medlemsantalet. Nyhetsbrevet går ut till ca: 1300 egna Epostadresser 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 varje vecka når minst 6.000 personer i vårt intresseområde.
Värvning för medlemskap 2017 gjordes i november, dels genom att vi skapade fakturor till medlemmar som betalat 2016, dels ett värvningsbrev till övriga hushåll.
Vi har två avgiftsnivåer, 200 kronor/hushåll som standard. För medlemmar över 75+ i ålder är det
en avgift om 100 kr/hushåll.
Dessutom har vi sökt nya medlemmar under Rydebäcks Dag, där medlemskap erbjöds till halva
årskostnaden för 2016 jämte fullt medlemskap för 2017.
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 en sida på Facebook (FB) som nu har 744 följare.
Ett ”proffsigt” medlemskort tilldelas per betalande hushåll och kan utnyttjas av alla i hushållet med
samma adress. För att vara giltigt förses med innehavarens signatur. Detta medlemskort berättigar
till omfattande rabatter i företag och butiker i Rydebäck med omnejd. Det ger varje hushåll en
snabb återbetalning på sin insats av medlemsavgifter. Det tillkommer hela tiden nya företags 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 till information
som lagras på vår Hemsida.
Nyhetsbrevet har utkommit varje vecka med uppehåll i juli månad och kring jul och Nyår..
När så varit påkallat, har annonser och artiklar varit införda i såväl ”Vi i Rydebäck”, Helsingborgs
Dagblad, Lokaltidningen Helsingborg och Rydebäcks-Bladet.

SPONSORER
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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.
RYDEBÄCK
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PROJEKT BYGGNATION
Sportcentrum
Under året har vi från Byalaget fortsatt arbetet med att påverka kommunens beslutsfattare om behovet av ett Sportcentrum i Rydebäck med idrottshall, fritidsgård, 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
2017/2018 som det ser ut just nu. Skolbygget har nu kommit igång till vår stora glädje. Under året
har vi bevakat utvecklingen av detaljplaner för Skola och Sporthall och deltagit i många möten som
berört detta.
Den nuvarande idrottshallsbyggnaden föreslås vara kvar. Den nya Sporthallen föreslås placeras
öster om Konstgräsplanen. 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 är detta ett angeläget projekt.

Vårdboende
Vi har haft flera möten med företrädare för Vård och Omsorgsnämnden i Helsingborg, Ordf. Maria
Nilsson i Vård och Omsorgsnämnden. Vid detta möte framkom det att man under 2017 kommer att
ta beslut om att bygga ytterligare vårdboende i Helsingborgs Stad och vi har då visat att vi befolkningsmässigt är välkvalificerade att komma ifråga för ett sådant 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.
Hundhägn.
Efter många års önskemål från Byalaget och alla Rydebäck hundägare fick vi så ett hundhägn.
Placeringen blev uppe vid dammarna söder om Ytterövägen och har sedan invigningen i november varit flitigt besök och uppskattat.

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 2016 är:
a) A Vidare diskussion om ombyggnad av Sandövägen syftande till ökad trafiksäkerhet för
barnen som ska passera där till och från skolan. Vi har dock inte sett en önskvärd sänkning
av hastigheterna vilket betyder att vi fortsatt har haft en dialog om detta med Stadsbyggnadsförvaltningen.
b) Cirkulationsplatta vid Storövägen/Malögatan för att få ner hastigheterna på Storövägen.
c) Bygget av den Artesiska källan vid Heabäcken som under våren 2016 ska komplettera
med ett ”Kärlekshjärta” där hågade Rydebäckspar med ett hänglås kan befästa sin kärlek.
Detta projekt är nu avslutat och Kärlekshjärtat på plats.
d) Kärleksstigen. Stigen från Blidögatan ner mot stranden har officiellt antagit namnet Kärleksstigen efter det att Byalaget lämnade in förslag till detta. Efter en grundlig utredning av
Lantmäteriverket så blev detta godkänt och slutligen antagit i Stadsbyggnadsnämnden. Vi
väntar fortfarande på Vägskyltar
Samtidigt blev det officiella namnet på den Artesiska källan, Heabäckskällan.
e) Bygget av G/C stig mellan Brännögatan och Golfbanan. Avslutat och färdigt. Vidare har vi
förslag att stigen väster om Månsgård permanentas.
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f)

Upprensning av Rydebäcken/Heabäcken och mätning av fiskförhållanden där. Vi har följt
upp detta efter larm om bråte i bäcken. Staden åtgärdade och mätte på nytt fiskmängden
som var mycket bra.

g) Rydebäcksbryggans namnhällar kompletterades med en Stolpe som innehåller på ett lättläst sätt samtliga namn på personer och andra sponsorer av Bryggan.
h) Städning av stränderna hela sommaren.
i)

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
Rydebäcks Dag och 50-års Jubileum.
Jubileum den 16 mars 2016.
På dagen 50 år sedan den förste Rydebäcksbon flyttade in höll vi invigning av Byalagets minnessten placerad väster om Färingsögatan. Talet till Rydebäcksborna hölls av Kommunalrådet
Christian Orsing, som erinrade om den fantastiska utveckling som har varit under de 50 år som
flutit. Rydebäck har gått från att vara ett nybyggarsamhälle till att vara ett fullservicesamhälle med
allt vad det innebär. Låt vara att skolfrågorna har förföljt oss i alla år med brist på lokaler och ständiga provisorier. Det har härdat oss!!
Den 3:e sep avhölls traditionsenligt, Rydebäcks Dag med Jubileumsfesten.
Rydebäcks Dag öppnade med att Kjell Nyström hälsade tillströmmande ortsbor välkomna och
överlämnade ordet till Ingvar Pettersson, Byalagets ordförande. Konferencier under dagen var Anders Grankvist från Krokahus fritidsgård.
Många av de frivilliga organisationerna var på plats, såsom Kyrkan, SPF, Träffpunkten, Vårdcentralen, Fortuna FF, Rydebäcks IF, Rydebäcks Scoutkår, Rydebäcks Museiförening m.fl. Många
lokala företag visade upp sina produkter på plats. Polis, Räddningstjänsten och Ambulansenheten
Nordvästra Skåne visade upp sig på grusplanen.
Vädrets makter var nådiga mot oss och dagen firades i uppehållsväder.
Biblioteket presenterade mer öppet från 16 år och visade en utställning från Rydebäcks Museum.
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Partytält med massor av underhållning och dans för alla åldrar där Byalaget till ett kraftigt subventionerat pris bjöd på helstekt spädgris.

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. Under 2016 startade
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Fritid Helsingborg en fritidsgård i Rydebäcks Ifs lokaler som har blivit en framgång och viktigt komplement till verksamheten i Krokahus.
Vi välkomnade också bygget av minigolfbana, vid den Rosa Kiosken på Rydebäcks Strand där
Staden efter viss problematik ställde man till förfogande som inte omfattades av strandskyddet.
Skötsel av banan har varit till mindre belåtenhet vilket vi har påtalat.

Kulturstigen/Motionsslinga
Inga åtgärder har genomförts under 2016 Byalaget har dock påpekat att vi vill att Kulturslingan ska
vara belyst nattetid så att denna också kan vara en motionsslinga.

ORDFÖRANDENS SAMMANFATTNING
Jag framför mitt och styrelsens TACK till alla medlemmar, föreningar och sponsorer, som gett sitt
stöd till Byalagets verksamhet under 2016.
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. Jubileumsfirandet
under 2016 kostade 180.000kr och finansierades med reserverade medel.
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 2016.
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 15 februari 2017
Ingvar Pettersson, ordförande

Ingvar Pettersson, ordförande

Klell Nyström, vice ordförande

Kjell Nyström, v.ordförande

Björn Bårström, Sekreterare

Camilla Persson, Kassör

Lisbeth Szantai, Medl. administration
Joakim Andersson, suppleant

Bengt Brewald, ledamot

Ann-Charlotte Ericsson, ledamot
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