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Dybecks Byalags verksamhetsberättelse för år 2016
Styrelse
Styrelsen har bestått av ordförande och sju ledamöter.
Ordförande
Viveca Kristiansen
Vice ordförande
Hans Hallgren
Sekreterare
Anita Bergström
Kassör
Catrine Mild
Ledamot
Stig Hall
Stig Spangsberg
Bernd Becker
Birgitta Persson
Revisor

Lars Björklund
Lena Karlsson Eriksdotter

Revisorsuppleant

Gun Mårtensson
Pär Dahlander

Valberedning

Barbro Dahlander (sammankallande)
Marie Hoolmé

Organisationsnummer och adress
Byalagets organisationsnummer är 848001–0647 med säte i Skurups Kommun.
Postadressen är Dybecks Byalag, c/o Kristiansen, Sjövägen 3 Bingsmarken, 274 54 Skivarp.
e-postadressen är info@dybecksbyalag.se.
Medlemsantal
Föreningens medlemsantal var vid årets slut 186 stycken (162 st. föregående år).
Hedersmedlemmar är Eric Mårtensson och Sylve Söderström.
Medlemsavgift och register
Avgiften har under året varit 200 kr för familj och 100 kr för enskild medlem.
Byalagets kassör Catrine Mild har varit ansvarig för medlemsregistret.
Medlemsutskick
I december 2015 gjordes ett brevutskick till samtliga medlemmar innehållande programblad och inbetalningskort. Därutöver har ett antal nyhetsbrev skickats ut via mejl till de 90 % av medlemmarna
som har meddelat sin e-postadress.
Hemsidan
Viveca Kristiansen har ansvarat för Byalagets hemsida, www.dybecksbyalag.se. Antalet besökare på
vår hemsida ökar stadigt. Det var under året 2176 st. besök (2015 var det 1947 st. och 2014 1482 st.)
Vi använder oss av webbhotellet DinStudio.
Facebook
Under året startade vi upp en Facebooksida i byalagets namn för att informera om våra aktiviteter.
”Gilla” gärna sidan för då sprids vår information om föreningen i en vidare krets.
Festarrangör
Vid sammankomsterna i Östra Vemmenhög har Inger Eriksson ansvarat för förplägnaden med stor
hjälp av Hugo Robertsson.
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Styrelsemöte
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda möten, samt ett konstituerande möte. Utöver dessa
har vi även haft arbetsmöten för planering av programaktiviteter.
Byalagsråd
Viveca Kristiansen, Stig Hall och Birgitta Persson har representerat Dybecks Byalag i kommunens Byalagsråd. Sex möten har avhållits, varav hälften där kommunstyrelsens ordförande Pierre Esbjörnsson
har varit närvarande. Han har besvarat byalagens frågor samt redogjort för kommunens framtida
byggnadsplaner, planer för skolan, fiberutbyggnaden med mera. Håkan Svensson, driftschef på Kommunteknik, gästade byalagsrådet och informerade om väg- och parkmiljöer. Tjänstemännen KlasGöran Olsson och Malin Olofsson har informerat om integrationsarbetet med nyanlända.
Medlemskap
Byalaget har under året varit medlem i Hörte Hamnförening samt i HSSL, Hela Sverige ska leva.
Till hamnföreningen betalar vi utöver medlemsavgift även markhyra, motsvarande hyra för en kajplats, detta för att få ha boulebanan på föreningens mark samt bodplatshyra för vår fiskebod. Via
HSSL är vi olycksfallsförsäkrade vid våra arrangemang. Medlemskapet i HSSL är avgiftsfritt.
Ekonomi
Av kommunen har vi erhållit 12 000 kr i kultur- och verksamhetsbidrag samt 730 kr i lokalbidrag.
Då föreningen har växt och antalet verifikationer har ökat markant de senaste åren, har vi nu övergett den manuella bokföringen och övergått till ett webbaserat bokföringsprogram via Fortnox.
För övrig ekonomisk information hänvisas till separat resultat- och balansräkning.
Medlemsmöten och aktiviteter
20 januari

Ystads Allehandas chefredaktör Lars Molin presenterade en lokaltidning i ett modernt samhälle i en global värld. 20 medlemmar fick höra hur han ser på framtiden för en lokal liberal tidning och hur tidningen verkar för humanistiska värderingar och en fri ekonomi.

10 februari

Lokalhistorikern Christer Nilsson berättade för 49 entusiastiska åhörare om det
Skurup som har varit. Han visade foton från Skurups samhälle samt även några
bilder från Dybäcksbygden.

9 mars

Årsmöte i Östra Vemmenhög, närvarande 37 medlemmar. Under mötet utnämndes en överraskad Kurt Alwén till Dybecks Byalags kulturpristagare 2015 för sitt
stora våtmarksprojekt i anslutning till Dybäcksåns utlopp i Hörte. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Kurt i ord och bild om våtmarksprojektet.

13 april

Författaren Dag Lennartsson från Ystad berättade om sin släkting Astrid Lindgren.
Han presenterade sina personliga minnen om fantastiska Astrid i ord och bild för
43 åhörare.

27 april

Boulepremiären ägde rum en småkall och blåsig onsdagskväll i Hörte Hamn. Premiären blev inte så välbesökt, vädrets makter rår vi inte på, åtta spelare deltog.
Men onsdagskvällarna därefter och långt fram på hösten har vår boulebana besökts flitigt av 10 - 15 spelare.
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30 april

Vi medverkade vid hamnföreningens valborgsfirande i Hörte hamn. Ett 100-tal
personer kom till hamnen. Hörte Brygga hade fullt upp hela kvällen med att servera grillmat, även om många besökare valde att grilla sin egen medhavda korv.
Den stora valborgselden slocknade inte förrän långt efter midnatt.

7 maj

För att hjälpa fastighetsägarna i bygden anordnade byalaget en minimässa om enskilda avlopp. Ett tiotal olika företag fanns på plats i Östra Vemmenhög för att presentera sina respektive lösningar på avloppshantering. Hela gårdsplanen utanför
församlingshemmet var utställningsplats för stora cisterner, avloppsrör och annan
teknik. Inne i lokalen diskuterades, visades och gjordes slutgiltiga avgöranden för
vilken lösning, som var bäst för var och en av de 100-talet besökarna.

11 maj

Vi var 32 medlemmar som besökte Sydkustens Bed & Breakfast, Café Brasseri &
Vinbar, Pillehill. Ägarna Jannike Briesenland-Lister och Johan Lister berättade inspirerande hur deras dröm blev verklighet, hur verksamheten har byggts upp och
hur de tänker utveckla sitt företag. Vid kaffedrickandet njöt vi av den vidunderliga
utsikten och vår vackra hembygd.

25 maj

Målet för årets heldagsutflykt var Danmark. Bussutfärden gick till det nyinrättade
Marinmuseet i Helsingör och därefter till Matadorparken i Korsbaek på Bakken för
lunch. Färden mellan Köpenhamn och Helsingör företogs på den vackra Strandvejen. Strandvejen är populärnamnet på den 38 km långa "gamla vägen" mellan
Helsingör och norra Köpenhamn i Danmark. Vägen går till stora delar längs
Öresundskusten och delvis även genom bokskog. I en fullsatt buss, med 57 medlemmar, njöts det av en underbar försommardag.

8 juni

30 medlemmar besökte en solig onsdagskväll Limhamns kalkbrott. Kikaren och
kameran kom verkligen till användning i detta stora brott, rikt på fåglar och med
ett unikt växtliv. Guiden berättade om kalkens uppkomst samt kalkbrytningen,
som startade i mitten av 1800-talet och upphörde 1994. Sedan 2011 är brottet
klassat som naturreservat.

18 juni

Årets hamnfest i Hörte blev en folkfest. Hamnen fylldes av mer än 600 besökare,
som solade och njöt av det vackra vädret och av lokalproducerad mat och dryck.
Både Ellinor Nielsen samt musikgruppen Toddyboys underhöll med sång och musik. Vi i byalaget bidrog med att visa gamla fotografier från bygden sammanställda
på ett antal planscher samt att ge goda råd i boulespel.

13 juli

Byalagets kulturpristagare Kurt Alwén förevisade sitt våtmarksprojekt i Hörte för
25 entusiastiska deltagare. Vi fick se hur växt- och djurliv har utvecklats sedan
förra sommarens besök.

3 augusti

Årets grillfest i ett fullsatt Fiskarehus i Hörte blev succé, trots regn och blåst. Det
höstlika vädret avskräckte inte de drygt 40-talet byalagsmedlemmar, som hade
sökt sig till Hörte hamn. Efter att tappert ha grillat sina medhavda korvar och biffar i regnet, bänkade sig alla inne värmen för att äta och njuta av samvaro. För
kvällens musikunderhållning svarade Sten-Gösta Jönsson, Leif Olsson, Nisse
Brönmark och Kjell-Anders Sjöstedt. De bjöd på en uppskattad kavalkad av berättelser, sång och musik kopplad till personer ”Söder om landsvägen”.
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24 augusti

Fågelexkursion i Bingsmarken. I ett underbart sensommarväder samlades ett 35tal medlemmar vid Dybäcksvägen, förväntansfulla vad vi skulle få uppleva vid ringmärkningsplatsen. Iklädda stövlar eller grova skor och med fikat i ryggsäcken tågade vi i samlad trupp ett par hundra meter ut på ängen. Ornitologerna Bo
Pettersson och Richard Bergendahl förevisade hur fåglarna fångas in, hur de mäts,
vägs och märks för att sedan släppas fria igen. Över 10 000 fåglar och ett 50-tal
olika arter ringmärks på sydkusten varje säsong. Det är den tredje största ringmärkningsplatsen efter Ottenby på Öland och Falsterbo fyr. Säsongen varar från
juli till november och den vanligaste fågeln i Bingsmarken är Gransångaren.

14 september

Tågrunda i Gärdslöv. 45 medlemmar besökte vår grannort Gärdslöv, där deras byalag bjöd på skånsk ”äggakaga” och en kulturell kväll. Under utfärden i ett traktortåg kring Näsbyholmssjön fick vi höra Näsbyholm Säteris historia. Efteråt samlades
vi i deras kulturhus och fick en föreläsning om byalagets verksamhet.

12 oktober

Mats Olsson, professor vid Ekonomisk-historiska institutionen i Lund, berättade
om storgods, bönder och statare – en glömd skånsk historia. Mats forskning var
bland annat baserad på material från Dybäck, så det återgavs flera exempel från
vår bygd. Allt inför en fullsatt församlingslokal med en rekordpublik på 53 st.

9 november

Varning för jazz! Musikern och riksspelmannen Erik Ask-Upmark från Genarp
fängslade 39 medlemmar med att berätta om jazzens och schlagerns guldålder.
Han varvade historier från början av förra seklet när jazzen populariserades med
att spela valda musikstycken på stenkaka på en trattgrammofon.

7 december

Vid årets sista sammankomst deltog 40 medlemmar i den traditionella julfesten i
Östra Vemmenhög. Vi trakterades med glögg, pepparkakor samt jullandgång. För
underhållningen svarade Frida Green och Anders Dahllöf från Ystad. De framförde
sång och musik både med och utan julanknytning. Efter kaffet hade våra egna byalagstomtar hand om julklappsutdelningen.

Avslutning
Styrelsens målsättning är att även under 2017 erbjuda trevliga och intressanta aktiviteter.
Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar, som på olika sätt bidragit till föreningens
verksamhet, sammankomster och gåvor under året.
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