
 
 
Bakgrund 

Ödåkra Byaförening har funnits sedan 1996 och startades primärt för att vara en aktiv 
part i arbetet kring den planerade utbyggnaden av Västkustbanan som passerar 
regionen. Denna fråga var mer eller mindre den enda frågan som drevs och 
föreningen hade ett större upptagningsområde, vilket även avspeglades i namnet 
”Ödåkraregionens framtid”.  

Med åren har föreningen utvecklats och handlar idag om ett större spektrum av 
utvecklingen i Ödåkra, men har som så många andra ideella verksamheter som är 
beroende av enstaka eldsjälar svårt att hitta en långsiktighet i arbetet.  

 

Varför en byaförening 

En byaförening ger möjligheter för de boende att gemensamt samla och driva 
frågor rörande byn. Detta gäller i fråga om att påverka politiken på ett övergripande 
plan till att driva konkreta frågor, såväl som att vara en aktiv och stark remissinstans 
för staden. För att det sistnämnda ska vara uppfyllt krävs ett engagemang hos 
boende i föreningen, och att vi som förening kan visa på en konkret nytta.  

 

Föreningens syfte 

I enlighet med föreningens stadgar är nedan punkter vårt syfte: 

• att bidra med idéer och förslag så att Ödåkraregionen utvecklas i positiv 
riktning med hänsyn till de boendes miljö och säkerhet 

• att vara aktiv vid de byggnadsprojekt som planeras eller pågår i och kring 
Ödåkraregionen samt att bevaka boendes i regionen rättigheter i samband 
med sådana projekt 

• att vara till stöd för boende i Ödåkraregionen vid tvister som kan uppstå i 
samband med infrastrukturella projekt som berör regionen t.ex. inlösen av 
fastigheter 

• att vara den part som myndigheter och politiker diskuterar med i frågor 
rörande Ödåkraregionen 

• att öka Ödåkraregionens attraktionskraft för boenden och företagare. 

 

 

  



 
 
Läget idag 

Föreningen har under en längre tid attraherat färre medlemmar och sett ett minskat 
engagemang. Detta beror säkerligen inte på att de boende i byn är mindre 
engagerade utan att det finns fler vägar att uttrycka sina åsikter och utöva 
påtryckning utan att formellt organisera sig.  

 

Verksamhetsutveckling – Ödåkra Byaförening 2.0 

 

Demokratiutveckling 

Genom att kanalisera engagemanget för Ödåkra i en formell 
organisation kan vi bidra till en demokratisk rörelse där samtalet och 
engagemanget tas tillvara, både inom ramarna för byaföreningen men 
även genom att lyfta fram andra möjligheter att lyfta frågor.  

Vi ser möjligheten att verka utvecklandet och stärka den enskildes 
förståelse för, och möjlighet att påverka, de kommunala processerna 
som i mångt och mycket styr utvecklingen i byn.  

 

Engagemangsprogram 

Vi vill under ett års tid driva ett engagemangsprogram med syfte att gå 
till botten med vilken funktion byaföreningen fyller i dagens samhälle 
och aktivt arbeta för att aktivera fler boende i byn.  

 

Metod 

Metoden är att arrangera 4 större medlemsträffar med extern 
mötesledare, med 2 – 3 fokusfrågor per möte.  

Exempel på dessa frågor kan vara kollektivtrafik, utbyggnaden av 
Västkustbanen och hur åren under denna utbyggnad blir så bra som 
möjligt, trafikmiljö och trafiksäkerhet, bygg- och planfrågor, tillgänglig 
service i byn, utveckling av rekreationsmöjligheter, det hållbara Ödåkra 
och miljöhänsyn, barnomsorg- och skolfrågor, Meröppet Bibliotek, lokaler 
för föreningsverksamhet och träffpunkt med mera.  



 
 

Inför varje medlemsträff görs ett utskick till samtliga boende inom Ödåkra 
med sammanfattning av föregående möte samt presentation av 
kommande möte. För att maximera räckvidden ser vi att detta 
kommunicerar både digitalt men även fysiskt till samtliga hushåll.  

 

Under respektive träff diskuterar vi kring fokusfrågorna, undersöker 
metoder och arbetssätt för föreningen att arbeta kring dessa frågor. 
Representanter från kommun, myndigheter och andra relevanta 
personer bjuds in och bidrar med sin kunskap.  

 

Arbetsgrupper 

Det långsiktiga syftet är att starta upp arbetsgrupper som med kunskap 
kan arbete med respektive frågor och göra fler boende i byn 
involverade.  

 

Tänkbara samarbetspartners 

Styrelsen har identifierat flera olika tänkbara samarbetspartners som 
Helsingborg stad såväl regionalt och EU-finansierade projektpartners och 
studieförbund.  

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen vill därför föreslå årsstämman att uppdra åt styrelsen att utveckla projektet 
och att vid behov söka finansiering och samarbetspartners.  

 

 

 

 

 


