VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015/16
Höganäs Nedre har haft fyra styrelsemöten, ett extra medlemsmöte och
deltagit i två Byarådsmöten.
Det första var i Jonstorp Byaförening den 9 april 2015 och det andra Väsby
Byaförening 10 oktober 2015
Vid årsmötet den 25 mars 2015 togs bl. a kulturhus i hamnen upp. Vi var
överens om att det var viktigt att följa frågan. Allt var mycket lösa planer från
kommunens sida, då man började förstå att detta var en idé som skulle kosta
skattebetalarna väldigt mycket pengar.
Byaföreningen bör alltså fortsättningsvis trycka på kommunen så att de
lägger ner resurser på att ytterligare försköna grönområdet, så att det blir
det rekreationsområdet man vill ha! Kommunen får inte ”glömma” vilket
utslag folkomröstningen gav: Nej till byggnation, men Ja till rekreation!
Vid styrelsemötet den 6 maj 2015 beslöt vi att trycka på kommunen så att
flera soptunnor längs vattnet sattes ut mellan Kvickbadet och G:a Lerberget.
Vi beslöt också att initiera ett gemensamt umgänge för medlemmarna nere i
Hamnen med korvgrillning och samtal. Styrelsen beslöt den 7 juni. Var vädret
dåligt, bestämdes 14 juni. Inbjudan skickades via mail till medlemmarna.
Vi blev 6 personer!
Den 1 september 2015 höll kommunen ett möte i Tivolihuset med
anledning av kulturhusplanerna i Hamnen. Mötet var bra besökt av
kommunens invånare. Vi delades upp i mindre arbetsgrupper, man hade ca:
45 minuter på sig att diskutera frågan; vad skall ett Kulturhus innehålla och
var bör det ligga? Sen redovisade grupperna sina synpunkter och det som
blev väldigt tydligt var att ingen ville ha något bygge i hamnen!
Skulle det byggas ett nytt kulturhus skulle det ligga centralt och binda ihop
staden bättre!
Den enkät som kommunen la ut i Biblioteket, där invånarna kunde besvara
tre färdigtryckta frågor om ett kulturhus i hamnen hade 150 personer svarat
på! 99 procent av kommuninvånarna svarade inte på enkäten. Att kalla detta
för medborgardialog är pinsamt!

Den 22 september 2015 var det möte i kommunhuset med kommunen,
polisen och Länsförsäkringar angående den stöldvåg som hemsöker byarna i
Kullabygden.
Polisens analys är att brotten utförs av olika ligor, både svenska och öst –
europeiska. Ökningen har inget med ökad invandring att göra!
Polisen poängterade att utökad grannsämja är en förebyggande åtgärd och
Länsförsäkringar höll på att utveckla den tjänsten.
Styrelsemötet den 24 september 2015.
Fastslog vi att kulturhusfrågan måste bevakas.
Den 28 oktober 2015 skulle det komma besked om och i så fall hur de går
vidare med planerna. Det kom inga klara besked.
Styrelsen har valt att avvakta då det är tydligt att kommunen börjar få kalla
fötter, då hela projektet är extremt kostnadskrävande för en stad med bara
26.000 invånare!
Den 10 oktober 2015 var det förmöte inför byarådsmötet i Väsby.
Det var Strandbaden, Höganäs Nedre, G:a Lerberget, Häljaröd, Svanshall,
Viken och Väsby.
Byarådsmötet skall hållas någon gång under mars månad. Ingelsträde är
tillfrågad, om de säger nej, blir det Viken. Både Häljaröd och G:a Lerberget
tog upp stormarnas framfart längs stränderna och hur man kan skydda
kustremsan. I Kommunens budget ligger för 2016-2018, femhundratusen
per år! Det slogs fast att vi är dåligt förberedda!
Styrelsemöte 5 november 2015.
Styrelsen har fått förfrågan om ett eventuellt el-avtal med Höganäs Energi.
Vi deltog på möte med VD Ulmestig den 23 november 2015.
Vi har haft möte med Teknik-och fastighetsförvaltningen och lyft fram frågan
om dålig vägskyltning i Höganäs, samt att det är för få soptunnor längs
vattnet från Kvickbadet till G:a Lerberget. Belysningen vid övergångsstället
vid Kvikbadet är usel och direkt farlig på vintern!
Vid mötet noterades också att flera ville avsäga sig sina uppdrag i styrelsen
vid årsstämman. Styrelsen beslöt att utlysa en extrastämma för att en
stadgeändring skulle godkännas. Extrastämman skall hållas 11 februari 2016
och årsstämman den 31 mars 2016.
Man föreslog Ordförande och 4 ledamöter och 2 suppleanter. Samt minska
antalet revisorer till 2.
Styrelsemöte 14 januari 2016.
Detta blev mötet där styrelsen diskuterade föreningens framtid. Vi har en
vikande medlemstrend. Vi var alla överens om att föreningen behövs i
dialogen med kommunen, att föreningen kan utvecklas som en
sammanhållande kraft i sociala sammanhang och i den så viktiga
demokratiska dialogen mellan kommun och dess invånare!

Extra medlemsmöte den 11 november 2016.
Styrelsen redogjorde för varför vi håller detta möte, att medlemmar visar
svalt intresse för byaföreningen och att föreningen behöver nå ut. Att
hemsidan bör bli mer aktiv så att informationen når ut till många flera!
Vid mötet var vi tillsammans 16 medlemmar!
Ändringen i stadgarna angående styrelsens storlek godkändes samt att
antalet revisorer minskades. Vi behöver att fler medlemmar bryr sig om det
som sker i Höganäs!
Anders Holmqvist redogjorde för ett eventuellt el-avtal med Höganäs Energi.
Vi beslöt att initiativet från Höganäs Energi kommer med i kallelsen.
Är du medlem i byaföreningen kan du teckna ett för dig fördelaktigt el–avtal
och få ner kostnaderna.
Det är värt att höra vad de erbjuder oss!

Marianne Rolf
Ordförande

GLÖM INTE ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2016!
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