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Verksamhetsberättelse 2016
Ekets Framtid är en ideell förening med verksamhet i Eket med omnejd. Ekets Framtid syftar
till att på olika sätt ta till vara invånarnas olika intressen och skapa framtidens Eket. Eket
med omnejd skall vara en bra och attraktiv del av Örkelljunga kommun att bo, leva och verka
i. Alla invånare i Eket skall känna sig delaktiga. Föreningen bildades den 10 februari 2010.
Föreningens syfte är att:







Aktivt påverka kommun och politiker
Samordna gemensamma aktiviteter
Marknadsföra Eket
Tillvarata och utveckla de resurser som finns i Eket med omnejd
Tillsammans med skolan verka för en fortsatt attraktiv skola
Arbeta för en gemenskap för ortens invånare, föreningar och företag

Styrelsen för Ekets Framtid har bestått av följande ledamöter:

Ordförande
Ledamot, kassör, sekreterare, v ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot, ansv hemsidan
Ledamot
Ledamot,
Ledamot

Namn
Ingemar Johansson
Carola Larnefeldt
Göran Almqvist
Mattias Nilsson
Tomas Nilsson
Sara Lilja
Mikael Svensson
Åsa Weiland
Charlotte Bengtsson

Valberedningen
Sammankallande

Namn
Daniel Lilja
Mona Kjellberg
Anders Persson

Medlemmar
Under år 2016 har föreningen haft ca 230 betalande medlemmar, varav 92 familjer och 2
företag.
Styrelsens aktiviteter under 2016
Styrelsen har avhållit 8 styrelsemöten under 2016. Även ett antal icke dokumenterade
arbetsmöten har styrelsen eller delar av styrelsen hållit samt varit representerade på möten
kommunen kallat till.
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Styrelsen har kompletterat policyn hörande till stadgarna med likabehandlingsprincip enligt
kravet från Kultur och Fritid för erhållande av bidrag.
Fiber till Eket
Årsmötet beslöt att Ekets Framtid ska vara fiberförening för utbyggnad av fiber i Rya socken.
17 byombud gjorde en berömvärd insats genom att knacka dörr och ta in
intresseförfrågningar. Projektet föll när Svenska Stadsnät plötsligt meddelade att de kommer
att bygga ut i Ekets tätort men inte på landsbygden. Senare visade det sig att pengarna för
fiberutbyggnad med stöd från länsstyrelsen var slut. Stor besvikelsen hos
landsbygdsbefolkningen.
Obemannad affär.
Från februari till september diskuterades, planerades och genomfördes tillkomsten av en
obemannad affär i Ekets Företagscentrum (fd Postofabriken) med start och formidabel
invigning den 10 september. Under den här perioden stöttade föreningen den blivande
handlaren och innovatören med kontakter bl a med att sammanföra dem med ägaren till
lokalerna av Ekets Företagscenter. Tyvärr blev affären inte långlivad . Den levde i 5 veckor
och hann bli populär. Tyvärr saknades den ekonomiska styrkan både hos handlaren och hos
innovatören.
Aktiviteter
Under året har föreningen arrangerat olika former av aktiviteter för Eketborna








Valborgsmässofirande med bål och korvgrillning på fältet ovan skolan.
Berättarafton med Björn Ranelid i bygdegården den 10 maj. Tyvärr blev
besöksantalet begränsat. Nu missade många en intressant stund med en av landets
intressantaste författare.
Avjämning av spår på motionsslingan och skötsel av GC-väg från skolan och grönytor i
”parken”.
Den 1 oktober arrangerades Barnens dag i skolan. Föreningen bidrog med
ekonomiskt stöd till skolutflykt.
Jul i Eket, en dag då vi träffade tomten i hans fina tomtegrotta, blev lyckad även om
besöksantalet blev färre än året innan p.g.a. konkurrens från aktiviteter på
Ingeborrarp.
Under året har föreningen haft en god samverkan med Ekets Byggnadsförening, bl a
deltog vi tillsammans på kulturdagen i Forum.

Ekets Skola
Ekets Framtid följer med intresse det som händer med skolans verksamhet. Med glädje ser vi
att barnantalet i skolan stadigt har stigit de senaste åren och hade under året nära 60 elever
och ett 30-tal på förskolan.
Kulturdagen i Örkelljunga
Ekets framtid deltog vid kommunens kulturdag den 22 oktober i den nyligen invigda Forum.
Vi delade ut broschyrer och gjorde god reklam för byn och för föreningens verksamhet.
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Möte med intresseföreningarna i kommunen
Under verksamhetsåret har föreningen deltagit vid de träffar som kommunen inbjudit till där
vi fått träffa de byaföreningar som är aktiva i vår kommun. Diskussionerna har mest
behandlat den pågående fiberutbyggnaden. Därutöver har föreningen haft möte med
kulturchef och fritidschef.
Föreningen har påtalat bristen i att byföreningar inte kan få lokalbidrag för sin verksamhet.
Ingemar Johansson och Carola Larnefeldt har haft möte med tekniska chefen angående
underhåll av de GC-vägar som anlades som leaderprojekt samt skrivit och begärt att
kommunen tar över ansvaret för underhållet.
Brevet besvarades i januari 2017 med beslutet att föreningen ska sköta underhållet på egen
bekostnad.
Hela Sverige ska leva.
Ekets Framtid har under verksamhetsåret varit medlem i föreningen ”Hela Sverige ska Leva”.
Ekonomi:
Se resultat och balansräkning tillhandahållna handlingar
/Styrelsen
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