Föreningen Ödåkraregionens Framtid
Styrelse-och arbetsmöte
Tid:
2015-06-03 19.00 -20.30
Plats:
Scoutlokalen
Närvarande:
Valto Pedersen, Tove Haugen Pihl, Arne Svensson, Eva Carlsson Nagy, Eva Zander, Rolf Pihl, Leif
Magnusson, Robert Malmsjö, Inger Frennesson, byalaget Kenth Nilsson, Ingvar och Björn Bårstöm
från Rydebäck byalag.
Anteckningar.
1.

Mötet öppnades av Eva Z.

2.

Besök av Rydebäcks byalag
Stora förändringar gjordes 2011 med anledning av byalagets fokus på museum och konstföreningen med ca 220
medlemmar.
Tillsammans med lokalkostnaderna fanns det inte något ekonomiskt utrymme i byalaget. Föreningen var anonym.
Mål och medel för byalaget togs fram 2012 för att kraftsamla kring att få fler medlemmar och visa Rydebäcks byalag
utåt. De lösgjorde museum och konstföreningen och gjorde dem till egna föreningen och de kan nu söka bidrag till sin
förening.
Idag träffar byalaget Stadsbyggnadsförvaltningen 2 ggr per år för att gå igenom deras åtgärdslista. De saker de vill ha
gjort har de skickat in till förvaltningen där det registreras och de får ett ärendenummer på allt de skickar in. Den de
kontaktar för att kunna komma på möte för att gå igenom sina förslag på åtgärder heter
Anna.Ortegren@helsingborg.se
Nyhetsbrev – skickas ut varje vecka, 1100 av 2300 hushåll får brevet och får nyhetsbrevet via mejlen.
Via Facebook läser 3500 nyhetsbrevet. De köper spridningen för 150 kr i veckan så sista veckan var det 6500 personer
som läste nyhetsbrevet. Totalt når de 4-7000 personer varje vecka. Firman som levererar nyhetsbrevsmallen heter Get
a news letter och kostar 2000 kr per år.
Idag har de 727 medlemmar vilket är en ökning med 330 % på 3 år.
De besöker kommunfullmäktigemötena varje månad och fikar med dem i pausen.
De har bjudit in förvaltningarna som de är intresserade av att påverka. Det gäller utbyggnad av skolan, ny
idrottshall/fritidsgård planeras m.m.
De har inga sponsorer utan de betalar medlemsavgiften på 200 kr och får då plats på deras nyhetsbrev där det framgår
deras firmanamn och vilken rabatt de lämnar medlemmarna.

3.

Dagordningen fastställs

4.

Genomgång av anteckningar från föregående möte.

5. Aktiviteter
a) planerade: Byalagsvandring för bevarandeprogram över Ödåkra. Denna punkt tar vi på nästa möte.
b) genomförda: Byalagsmöte 7 maj. Denna punkt tar vi på nästa möte.
6. Medlemsläge och ekonomi.
Punkten tas upp på nästa möte.
7. Att ta upp på nästa möte
Intryck från mötet med Rydebäck byalag.
Planering inför Ödåkradagen
8. Övriga frågor
Ingrid Frennesson representerar en Ödåkravattenledningsförening och hon informerar om tankarna i samband med
järnvägsdragningen som hon är ordförande i. Viktigt att Örf håller koll på vad som planeras när det gäller
vägsträckningarna när järnvägen byggs ut. Torgny Johansson är den på Stadsbyggnadskontoret som har hand om
vägprojektering.

9. Mötet avslutas
Mötet beslutar att fira våra jubilarer genom att ha en After work den 2 juli kl 17.00 på Pitchers inne i Helsingborg då
föreningen bjuder på förtäring, Eva Z bokar bord.
Nästa styrelsemöte den 5 augusti. Eventuellt har vi ett kort möte i slutet på juni som Arne kallar till.
Vid anteckningarna

Eva Carlsson Nagy

