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Dybecks Byalags verksamhetsberättelse för år 2018 

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

Bernd Becker 
Kristina Alwén 
Susanna Lanelius 

  

Revisorer Kent Olsson 
 Stig Hall 
  

Revisorssuppleanter Gun Mårtensson 
 Pär Dahlander 
  

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 188 stycken (193föregående år). 
Hedersmedlem är Sylve Söderström, vår hedersmedlem Eric Mårtensson avled under året. 

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 samtligamedlemmar innehållandeprogramblad och inbetalnings-
kort. Därutöver har ett antal nyhetsbrev skickats ut via mejl till medlemmarna. Det är 90% av med-
lemmarna som har meddelat sin e-postadress.  

Hemsidan 
Byalagets hemsida finns under www.dybecksbyalag.se, Viveca Kristiansen har varit webbredaktör. 
Antalet besökare på vår hemsida var under året 1770 st. (1802 st. föregående år). Vi använder oss av 
webbhotellet DinStudio. 

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

Styrelsemöte 
Styrelsen har under året haft sjuprotokollförda 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 skolan, kommunikationermed mera. 
Kommunens Säkerhets- och beredskapssamordnare informerade om sin verksamhet. I november 
månad medverkade fyra byalagsmedlemmar i en workshop om kommunens nya översiktsplan.  

Vemmenhögs härads föreningar 
Fornminnesföreningen tog initiativ till en gemensam arbetsgrupp med de byalag och kulturför-
eningar som verkar inom Vemmenhögs härad, allt för att undersöka om vi kan samverka och skapa 
gemensamma arrangemang. Två möten har hållits under 2018 och träffarna fortsätter under 2019. 

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, motsvarande hyra för en kajplats, detta 
för att få ha boulebanan på föreningens mark samt bodplatshyra för vår fiskebod.  
Via Hela Sverige ska leva är vi olycksfallsförsäkrade vid våra arrangemang. Både medlemskap och för-
säkring är avgiftsfria. 

Ekonomi 
Av kommunen har vi erhållit 7500 kr i kultur- och verksamhetsbidrag (13 000 kr föregående år) samt 
530 kr i lokalbidrag. Vid julmarknaden på Svaneholm 2017 tilldelades byalaget 20 000 kr från Spar-
banksmiljonen för utveckling och upprustning av boulebanan i Hörte hamn. Arbetet med boulebanan 
utfördes under hösten 2018. För övrig ekonomisk information hänvisas till separat resultat- och 
balansräkning. 

 

Medlemsmöten och aktiviteter 

17januari Föreningen Gamla Trelleborg besökte oss i Östra Vemmenhög och berättade om 
sin verksamhet. De visade även en uppskattad film från 1951 om livet på Söder-
slätt. 39 medlemmarnärvarande. 

14 februari Bengt Lachmann tecknade ett mycket intressant porträtt av sin farfar Socker-
kungen Jacob Lachmann. Jacob var en av de, som byggde upp sockerindustrin i 
Skåne under slutet av 1800-talet, bland annat byggde han upp Skivarps och Köp-
ingebros sockerbruk. Drygt 50 personer tog sig till Östra Vemmenhög denna kväll. 

14 mars Årsmöte i Östra Vemmenhög, närvarande 26 medlemmar. Efter årsmötesförhand-
lingar och smörgåstårta visade Viveca Kristiansen bilder från några av byalagets 
olika aktiviteter och utflykter. 

11 april Vemmenhögs härads bronsålder, ett 30-tal personer medverkade. Birgitta 
Åkesson och Claes Lindahl berättade om bronsåldershögarna i Vemmenhögs 
härad. Besöket på vår ”egen” Väpmannahög i Östra Vemmenhög fick ställas in på 
grund av regn, men vi såg fina foto av både den och andra högar i närområdet. 
Efter kaffet fanns möjlighet att få åldersbedömt egna fornminnesfynd. 
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30 april Valborgsfirande i Hörte hamn tillsammans med Hamnföreningen. Många besö-
kare kom till hamnen för att grilla korv och välkomna våren denna lite kyliga kväll.  
I Fiskarhuset hade byalaget och hamnföreningen en gemensam utställning med 
tonvikt på fiske och Hörte. Vi visade våra planscher med bilder från Hörte, Bings-
marken, Kalthus och andra platser. 

2maj Denna kväll var det boulepremiär. Därefter har ett tappert gäng av 10–15 spelare 
besökt vår boulebana i Hörte hamn varje onsdagskväll långt fram på höstkanten. 

10 maj Extrainsatt öppet hus i Fiskarhuset i Hörte under Kristi Himmelfärdshelgen. Hamn-
föreningen och byalaget plockade åter fram den gemensamma utställningen från 
Valborg. Många hamnbesökare tittade även in till oss i Fiskarhuset. 

 
21 maj Årets bussutflykt gick till nordvästra Skåne. Första stoppet var på Norrvikens träd-

gårdar där vi intog en underbar lunch efter vår trädgårdspromenad. Därefter åkte 
vi vidare till Skottorps slott, Sveriges bäst bevarade empireslott, för en guidad vis-
ning. På Skottorp fanns det även möjlighet att besöka både mejeri, ostbutik och 
chocolateria. 53 medlemmar njöt av en underbar försommardag. 

 
13 juni En blåsig eftermiddag samåkte vi i egna bilar till Dag Hammarskjölds nyrenove-

rade gård Backåkra. Intendent Karin Erlandsson guidade oss i museet och berät-
tade om gården, Dag Hammarskjölds liv samt om FN:s toppmöte tidigare under 
våren. Före hemfärden blev det kaffe och smarriga bullar med en underbar utsikt 
över Backåkras nejder. 32 medlemmar deltog. 

1 augusti Sommarfest i Hörte hamn. Drygt 40-talet byalagsmedlemmar sökte sig till Fiskar-
huset med sina picknick-korgar denna underbara sommarkväll. För underhåll-
ningen svarade Benny Kronhamns One Man Band med gamla godingar från 60-
talet, countrymusik och visor. 

12 september 34 medlemmar besökte Hönsinge Hantwerksbryggeri på Jordberga där vi traktera-
des med föredrag, guidning och ölprovning (alkoholfri) med tilltugg.  

30 september Denna söndagseftermiddag besökte Marianne Dahlén byalaget. Fiskarhuset i 
Hörte hamn var en passande inramning till berättelserna från hennes nya bok  
Lilla Beddinge socken och dess historia. Ett tiotal besökare. 

10 oktober Denna kväll underhöll före detta Skivarpsbon Per Erik Tell oss med bilder och be-
rättelser om sin fotvandring genom Europa, från Abbekås till spanska Santiago de 
Compostela. 25 medlemmar besökte församlingshemmet i Östra Vemmenhög. 

14 november Baltiska utställningen, den stora konst– och industriutställningen, i Malmö 1914 
var föremål för Sten Ulleruds intressanta föredrag denna kväll. Drygt 30 medlem-
mar deltog. 

5 december Vid årets sista sammankomst deltog 41 medlemmar i den traditionella julfesten i 
Östra Vemmenhög. Vi trakterades med glögg, pepparkakor samt jullandgång. För 
underhållningen svarade medlemmarna Bernd Becker och Håkan Mild med en 
trevlig och uppskattad musiktävling. 
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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 2019, läs mer i 
vårt programblad om vad som erbjuds. 

 

 

Dybäck i februari 2019 

    
    
    
    

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 

 


