VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013
Under året har avtalet med Dalakraft omförhandlats och förnyats tillsammans
med kommunens övriga byaföreningar.
Föreningen har genomfört medlemsvärvningsaktiviteter dels genom
brevlådeblad och dels genom deltagande vid julskyltningssöndagen. Under
året har föreningens hemsida utvecklats.
Ett antal informella möten har hållits med kommunalrådet Péter Kóvacs och
föreningen har deltagit i kommunens Byarådsmöte. Under våren 2014 står
föreningen som värd för ett Byarådsmöte med temat ”Kust och Hamn”.
Den första onsdagen varje månad har föreningen haft (dock inte välbesökta)
sk klubbkvällar på Hotell Köpmansgården.
Det största arbetet, även detta år, har lagts på att försöka stoppa
exploateringen i hamnen. Ett förslag till utbyggnad av hamnen presenterades
av kommunen i juni 2013. I samband med detta intensifierades arbetet i
auktionsgruppen ”Rädda Höganäs hamn”, i vars arbete föreningen deltagit.
Rädda Höganäs hamn samlade in nära 3 000 namnunderskrifter för en
folkomröstning i hamnfrågan. I detta arbete deltog många av föreningens
medlemmar aktivt. Föreningen har varit representerad i alla
auktionsgruppens möten.
En folkomröstning är också beslutad av Kommunfullmäktige. Den kommer
troligen att genomföras den 25 Maj.
Föreningens åsikter har frekvent framförts i insändare i Helsingborgs
Dagblad. Under hösten 2013 visades Tv-programmet ”Kommunpampar”, där
styrelsen fick tillfälle att föra fram våra åsikter.
Föreningens trafikgrupp har varit delaktig i att hastigheten för bilar sänkts
till 40 km/tim i vårt område. Vidare har gruppen haft flera kontakter med
kommunen i olika trafikfrågor.

Vi har också följt kommunens planer för Folkparken och för Storgatan/
Köpmangatan.

Inom styrelsen diskuteras engagemanget bland föreningens medlemmar.
Styrelsen menar att föreningens viktiga uppgifter måste delas av flera
medlemmar för att dela på arbetsbelastningen. Detta är en överlevnadsfråga
för föreningen.
Höganäs i februari 2014
Styrelsen
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