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Styrelsen har haft 9 möten under 2018. Mötena har varit kombinerade styrelse- och
arbetsmöten och alla medlemmar har varit välkomna att delta.
Duvestubbedagen – Ödåkra Byaförening har tillsammans med andra föreningar i byn
arrangerat Duvestubbedagen. En aktivitet som drar mycket folk till trevlig samvaro i vår fina
skog.
Valborgsbål- Ytterligare en trevlig tradition som vi arrangerar tillsammans med Lions och
Scouterna.
Stadsbyggnadsförvaltningen – Föreningen har varit inbjuden till 2 samverkansmöten som
Helsingborgs kommun har bjudit in till. På dessa möten har vi under lättsamma former
kunnat dryfta för tjänstemän i kommunen vad vi anser bör ses över i vår del av kommunen.
Spritfabriken- Vi har med glädje konstaterat att ”Spritan” börjar sjuda av liv efter sin
törnrosasömn. Efter Duvestubbedagen kunde de som ville följa med på en rundtur runt i
Spritan som avslutades med en tur upp på taket för att få en annan vy över Ödåkra.
När det sen stod klart att det skulle bli en julmarknad på Spritan bemannade vi den och
hälsade Ödåkra borna välkomna. Vi delade ut broshyrer om byaföreningen och hade vår
förslagslåda med om lämpliga kandidater till stipendiumet . Ett förslag på kandidat inkom
och föreningen fick 6 nya medlemar.
Föreningen har även kontaktat Stadsbyggnadsförvaltningen angående den av kommunen
skötta Fabriksgatan.
Dubbelspår- Vi har följt med och arrangerat oss i processen kring utbyggnaden av
dubbelspåret genom Ödåkra. Här har vi både genom föreningen lämnat synpunkter i
samband med samråd och stöttat boende i byn som lämnat egna synpunkter.

Ljusslinga motionsspår – kommunen påbörjade under 2018 förberedande arbete för
montering av ljusslinga i motionsspåret vid ”dammen” på Frostgatan.
Ödåkradagen- Föreningen Ödåkradagen som stod bakom arrangemanget med samma namn
har under året avvecklats och inga fler Ödåkradagar kommer att hållas.
Stipendium – Beslut om 2018 års stipendium har fattats men stipendiet delas ut först i
samband med Duvestubbedagen i april, varför vi inte publicerar namnet här.
Föreningens ekonomi redovisas i separat handling.
Övrigt värt att notera - Föreningen har under året löpande uppdaterat med
verksamhetsinformation på sin hemsida och via Facebook.
Styrelsen vill på detta sätt tacka medlemar och andra som är med och stöttar föreningen. Vi
skulle gärna vilja att fler Ödåkra bor hittar till föreningen och att vi aktivt kan hjälpas åt att
driva frågor som är av vikt för oss som bor och verkar i Ödåkra.
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