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Dybecks byalags verksamhetsberättelse för år 2019 

Styrelse 
Styrelsen har bestått av ordförande och sju ledamöter. 
Ordförande Viveca Kristiansen 
Vice ordförande Hans Hallgren 
Sekreterare Birgitta Persson 
Kassör Catrine Mild  
Ledamöter Stig Spangsberg  

Bernd Becker 
Kristina Alwén 
Susanna Lanelius 

  

Revisorer Kent Olsson 
 Stig Hall 
  

Revisorssuppleanter Gun Mårtensson 
 Helga Särner 
  

Valberedning Marie Hoolmé (sammankallande) 
 Anita Bergström 

Organisationsnummer och adress 
Byalagets organisationsnummer är 848001–0647 med säte i Skurups Kommun.  
Postadressen är Dybecks byalag, c/o Kristiansen, Sjövägen 3, 274 54 Skivarp. 
e-postadressen är info@dybecksbyalag.se. 

Medlemsantal 
Föreningens medlemsantal var vid årets slut 181 stycken (188 föregående år). 
Hedersmedlem är Sylve Söderström. 

Medlemsavgift och register 
Avgiften har under året varit 200 kr för familj och 100 kr för enskild medlem. 
Byalagets kassör har varit ansvarig för medlemsregistret. 

Medlemsutskick 
I januari gjordes ett brevutskick till samtliga medlemmar innehållande programblad och inbetalnings-
kort. Därutöver har ett antal nyhetsbrev skickats ut via mejl till de medlemmar som har meddelat sin 
e-postadress. Idag är det 93% av våra medlemmar som får e-postutskick. 

Hemsidan 
Byalagets hemsida finns under www.dybecksbyalag.se, Viveca Kristiansen har varit webbredaktör.  
För att minska framtida kostnader, bytte vi hemsida under året. Nu använder vi oss av Sjöbo 
Teleservices webbhotell samt programvaran WordPress. 

Facebook 
Vi har en Facebooksida i byalagets namn för att informera om våra aktiviteter och andra nyheter. 
”Gilla” gärna sidan, då sprids föreningens information i en vidare krets. 

Styrelsemöte 
Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten samt ett konstituerande möte. Utöver dessa 
har vi även haft arbetsmöten för planering av programaktiviteter med mera. 

mailto:info@dybecksbyalag.se
http://www.dybecksbyalag.se/
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Byalagsråd 
Viveca Kristiansen och Bernd Becker har representerat Dybecks byalag i kommunens Byalagsråd. Åtta 
möten har avhållits, halva antalet möte har varit förberedande möte och vid de andra mötena har 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande närvarat. De har besvarat byalagens frågor samt 
redogjort för kommunens framtida byggnadsplaner, planer för skola, kommunikation med mera.  

Vemmenhögs härads kulturföreningar 
Fornminnesföreningen tog 2018 initiativ till en arbetsgrupp med de byalag och kulturföreningar som 
verkar inom Vemmenhögs härad, allt för att undersöka om vi kan samverka och skapa gemensamma 
arrangemang. Fyra möten har hållits under 2019, träffarna fortsätter under 2020 med preliminärt en 
gemensam aktivitet på Svaneholm till hösten. 

Medlemskap 
Byalaget har under året varit medlem i Hörte Hamnförening samt i Hela Sverige ska leva. Till hamn-
föreningen betalar vi utöver medlemsavgift även markhyra för boulebanan samt bodplatshyra för vår 
fiskebod. Via Hela Sverige ska leva är vi olycksfallsförsäkrade vid våra arrangemang, både medlem-
skap och försäkring är avgiftsfria. 

Ekonomi 
Av kommunen har vi erhållit 10 564 kr i kultur- och verksamhetsbidrag (7 500 kr föregående år) samt 
621 kr i lokalbidrag (530 kr föregående år). För övrig ekonomisk information hänvisas till separat 
resultat- och balansräkning. 

 

Medlemsmöten och aktiviteter 

9 januari Berättarafton med Henrik Bergkvist från Simrishamn. Henrik är svensk mästare i 
berättande och hans ”Skojiga skrönor och hiskeliga historier” visade verkligen 
prov på detta. 34 medlemmar vände hemåt med ett leende på läpparna. 

13 februari Naturfotografen och ornitologen Göran Gustafsson visade bilder och berättade 
om kungsörnar samt andra fåglar och djur som vistas i Fyledalens naturreservat. 
Drygt 30 personer tog sig till Östra Vemmenhög denna kväll. 

13 mars Årsmöte på Mötesplatsen på Skurups Sparbank, närvarande 42 medlemmar. Före 
mötet visade Jeanette Kristensson från Skurups Sparbank oss lokaliteterna på Mö-
tesplats Skurup med både arbetsplatser och konferensrum. Lokalerna är gratis för 
föreningar att hyra. Årsmötesförhandlingarna medförde inga förändringar i styrel-
sen, samtliga avgående ledamöter omvaldes.  

10 april Tillsammans med Stora Beddinge byalag arrangerades ett föredrag med professor 
emerita Bodil Jönsson från Lund i Beddinges Byalagslokal. 79 deltagare lyssnade 
till ett uppskattat föredrag med titeln ”Tiden, tiden, alltid denna tiden”.  

30 april Valborgsfirande i Hörte hamn tillsammans med Hamnföreningen. Många besö-
kare kom till hamnen för att grilla korv och välkomna våren denna soliga men lite 
småkyliga kväll. 
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1 maj Denna eftermiddag var det boulepremiär och återinvigning av den renoverade 
boulebanan. Bertil Nilsson, ordförande i Hamnföreningen, klippte det blågula 
bandet och därefter förplägades 20-talet medlemmar med bubbel och tilltugg. 
Som brukligt är, fick ”champagnekorken” agera lillen vid första utkast. Varje ons-
dagskväll därefter har ett tappert gäng besökt vår boulebana i Hörte hamn ända 
till långt fram på höstkanten. 

22 maj Årets bussutflykt gick till Själland. 36 medlemmar njöt, trots regnet, av en trevlig 
försommardag. Först gick färden till Slagelse, där vi fick en intressant guidad vis-
ning av långhus och Trelleborgen. Därefter gick färden vidare till Roskilde för lunch 
och besök i Domkyrkan.    

2 juni Öppet hus i Hörte hamn i samband med invigning av cykelleden Sydkustleden. 
Hamnföreningen och byalaget hade en gemensam utställning med tonvikt på cy-
kelns historia samt fågelliv och fiske. Vi i byalaget visade våra planscher med bil-
der från Hörte, Bingsmarken och Kalthus. Hamnförening visade upp Stålfarfars cy-
kel och en höghjuling från Johannamuseet. Ett 40-tal hamnbesökare tittade in till 
oss i Fiskarhuset.  

12 juni Arboretet i Högasten. 30-talet medlemmar deltog i en uppskattad visning av Bodil 
och Bengt Lachmanns underbara trädgård. Den har planterats och växt fram se-
dan paret tog över gården Högasten på 1950-talet. Parken består idag av under-
bara gräsmattor, många vackra och sällsynta träd och buskar samt eleganta lust-
hus. 

7 augusti Sommarfest i Hörte hamn. Trots regnskurar tidigare under dagen, lyste solen som 
på beställning när dryga 60-talet medlemmar samlades med sina medhavda pick-
nick-korgar i Fiskar- och Fågelskådarhusen. Efter maten flyttade vi utomhus där vi 
fick lyssna till Karin Tingnes vackra stämma, Peter Tingnes gitarrspel samt Anders 
Ingvars munspel. Före hemgång serverades kaffe med dopp. 

11 september Besök på Historiska museet i Lund. I Barbaricum fick vi en guidad visning av de 
arkeologiska fynden från utgrävningarna i Uppåkra samt även några vackra hals-
band och dräktsmycken funna i Dybäck. I den Zoologiska salen besåg vi professor 
Sven Nilssons samlingar, med bland annat den 10 000 år gamla uroxen från 
Önnarp. Den efterföljande lunchen avnjöts på Kulturens restaurang. 12 medlem-
mar deltog. 

15 september Hemvändardag i Östra Vemmenhög. Byalaget medverkade när ett kompisgäng 
från Vemmenhög anordnade en hemvändardag i församlingshemmet. Ett 100-tal 
nuvarande och före detta bybor och skolelever besökte sin forna hemtrakt. Vi i 
byalaget visade upp våra planscher och gamla foto från bygden.   

9 oktober Representant från Missing People i Skåne berättade om organisationen. Det är en 
rikstäckande ideell förening som hjälper anhöriga och polis med att publicera ef-
terlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer. Organisationen 
är uppdelad i regioner där Skåne är en av 25. All verksamhet bedrivs ideellt, det 
finns tex 60 000 frivilliga i föreningen att tillgå vid skallgångsinsatser. Vid besöket i 
Östra Vemmenhög närvarade 47 byalagsmedlemmar. 
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6 november Ännu ett samarrangemang med Stora Beddinge byalag. Denna gång gästades 
Byahuset i Beddinge av Ewa-Gun Westford. Nästan 100 besökare njöt av Ewa-
Guns inspirerande berättelser om livet som polis, barndomens Borrby, familjeli-
vet, mötet med Wallander m.m. Innan Ewa-Gun åkte hem till sin Allan (hunden), 
blev hon välförtjänt avtackad med några lokalt producerade produkter. Efter fikat 
hade flera lyckliga deltagare turen att vinna några av de fina priser som utlottades 
på entrébiljetten.  

13 november Besöket på Ystads Militärhistoriska Museum blev tyvärr inställt. 

4 december Vid årets sista sammankomst deltog 33 medlemmar i den traditionella julfesten i 
Östra Vemmenhög. Vi trakterades med glögg, pepparkakor samt jullandgång.  

 

 

Avslutning 
Vi i styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar, som på olika sätt bidragit till föreningens verk-
samhet och sammankomster under året. 
Styrelsens målsättning är att erbjuda trevliga och intressanta aktiviteter även under 2020, läs mer i 
vårt programblad om vad som erbjuds. 

 

Dybäck i februari 2020 

    
    
    
    

Viveca Kristiansen Hans Hallgren Catrine Mild Birgitta Persson 
Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare 

    
    
    
    
    

Stig Spangsberg Bernd Becker Kristina Alwén Susanna Lanelius  
Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 

 


