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Dybecks byalag 
Org.nr 848001-0647 
 
 
Verksamhetsberättelse för är 2021 
 
Styrelse 
Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Då det saknades nomineringar har en 
styrelseplats varit vakant. Detsamma gäller för ordförandeposten och styrelsens 
sekreterare fick då uppdraget att även vara sammankallande. 
 
Sammankallande 
tillika sekreterare  Birgitta Persson 
Kassör   Catrine Mild 
Ledamöter   Bernd Becker 
   Bo Ljungberg 
   Jane Törnqvist 
   Johan Lister 
   Leif Jonholm 
 
Revisorer   Kent Olsson 
   Stig Hall   
Revisorssuppleanter  Gun Mårtensson 
   Helga Särner 
 
Valberedning  Bertil Nilsson, sammankallande 
   Viveca Kristiansen 
   Hans Hallgren 
 
Säte och ändamål 
Dybecks byalag bildades 31 maj 1995 och har sitt säte i Skurups kommun. 
Byalaget är en ideell förening med syfte att vårda landskap, kulturhistoria och 
bebyggelse samt verka för social gemenskap och människors trivsel i sin egen bygd. 
 
Byalagets postadress är Dybecks byalag, c/o B Persson, Almaröd 1029, Stavshög, 
274 54 Skivarp. E-postadressen är info@dybecksbyalag.se 
 
Medlemmar 
Alla som är födda eller bor i Dybeck eller i övrigt vill acceptera och verka för 
byalagets målsättning är välkomna som medlemmar. 
Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 133 st (178 st år 2020 och 181 st år 2019). 
 
Medlemsavgifter och register 
Avgiften har under året varit 100 kr för enskild medlem och 200 kr för familj. 
Byalagets kassör är ansvarig för medlemsregistret. 
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Informationskanaler 
Information till medlemmarna om aktiviteter och andra nyheter sker via e-post, 
hemsida och facebook. Via vanlig post endast i enstaka fall. 
 
Hemsidan finns under www.dybeckbyalag.se. Viveca Kristiansen är ansvarig 
webbredaktör. 
 
Facebooksida finns i byalaget namn. ”Gilla” gärna sidan, så sprids byalagets 
information i en vidare krets. 
 
Även inbetalningskort för medlemsavgiften läggs numera ut på hemsida eller via e-
post inför årsskiftet. Medlemmen kan då enligt anvisningarna välja mellan inbetalning 
till bankgiro eller till swish. 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen hade under året fyra fysiska styrelsemöten 14/2, 16/8, 19/10 och 25/11. 
Däremellan användes e-post och sms flitigt för informationsutbyte. 
 
Byalagsråd 
Viveca Kristiansen, Bernd Becker och Johan Lister är byalagets representanter i 
kommunens Byalagsråd. 
 Byalagsrådet har ett förberedande möte och därefter med politiker och värdskapet 
alternerar mellan byalagen.  
Byalagsrådets årsmöte hölls digitalt 17/2 och hade därefter blandade fysiska och 
digitala möten 16/6 (förberedande), 30/6 (politiker),   8/9 (förberedande) och  29/9 
(politiker). 
Från Dybecks byalag togs problemen med otillräckliga parkeringsplatser vid 
Bingsmarkens camping upp.  
 
Vemmenhögs härads kulturförening 
Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening tog 2018 initiativ till en 
arbetsgrupp med de byalag och kulturföreningar, som verkar inom Vemmenhögs 
härad, för att undersöka om vi kan samverka och skapa gemensamma arrangemang.  
Verksamheten har varit vilande under pandemiåren förutom Svaneholmsfestivale, 
som hölls utomhus. 
 
Medlemskap 
Byalaget är medlem i Hörte hamnförening och Hela Sverige ska leva. Till 
hamnföreningen betalar vi utöver medlemsavgiften även markhyra för boulebanan 
och vår nya bod. 
 
Ny ”hodda”/bod i Hörte hamn 
Byalaget fick köpa en bättre begagnad bod, som under vintern 2020/2021 
renoverades med hjälp av ideella krafter. Kostnaderna för boden och materielinköp 
stannade vid strax över 5 000 kr. I maj revs den gamla boden och den nya kom på 
plats.  
 
Översiktsplan Skurups kommun 2035 
Byalaget var remissinstans avseende kommunens förslag till ny översiktsplan. 
Positivt var planeringen av cykelvägar Skurup-Bingsmarken och Skivarp-Abbekås.  
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Noterades att vindkraftsplanen nu arbetats in i översiktsplanen. Dybecks byalag 
poängterade behovet av fler parkeringsplatser vid  Bingsmarken. Vid vackert 
badväder är det problem med parkerade bilar och minskad framkomlighet för större 
fordon på vägen upp till Dybeck. Byalagens synpunkter till kommunen kanaliserades 
via Byalagsrådet. 
 
Samråd angående förslag till havsbaserad vindkraftspark 
Företaget Kustvind AB inbjöd i augusti till samråd angående uppförande av 
havsbaserad vindkraftpark med upp till 33 vindkraftverk i Östersjön söder om 
kommunen.  
 
Ett extra medlemsmöte hölls den 21 augusti i Hörte hamn för att besluta om yttrande 
över vindkraftsprojektet.  
Byalagets styrelse hade tagit fram förslag till yttrande. Bl.a. belystes risken för 
påverkan på de marina naturvärdena, kuststräckans betydelse för friluftsliv och 
turism, förändrad landskapsbild, stora kulturvärden, förändrad horisontlinje, 
vindkraftverkens begränsade livstid och avsaknad av hur de då ska avvecklas m.m. 
samt vikten av att kunna överlämna orörd och rik natur till kommande generationer.  
Sammantaget innebar det avslag på föreslaget om havsbaserad vindkraftspark.  
 
Av de 27 närvarande instämde 21 röstberättigade i avslaget. 5 icke röstberättigade 
instämde också medan 1 icke röstberättigade var av motsatt åsikt. Därutöver hade 
12 medlemmar meddelat sin åsikt via mail, varav 10 sade nej till vindkraftsprojektet 
och 2 sade ja. 
 
Stadgar 
Bylagets stadgar från 2013 omarbetades och fastställdes på årsmötet 2020. 
Ytterligare ett medlemsmöte krävs för att de ska börja gälla, vilket var planerat till 
senare på året. Men då pandemin bröt ut fick det skjutas upp och slutlig fastställelse 
blev istället vid årsmötet 2021. 
 
Ekonomi 
Årets räkenskaper visar ett överskott med 845 kr. Det var budgeterat för ett  
underskott på 2800 kr vilket motsvarade 2020 års överskott. Medlemsantalet 
minskade från 178 st till 133 st och därmed också medlemsintäkterna. Men eftersom 
medlemsaktiviteterna inte kunde komma igång förrän till hösten på grund av olika 
restriktioner, så balanserade detta intäktsbortfallet.   
 
Medlemsmöten och aktiviteter under 2021 
30 juni  Årsmöte hölls i Fiskarestugan, Hörte hamn. Årsmötet ska 
  enligt stadgarna hållas före mars månads utgång, men fick 
  skjutas upp på grund av pågående pandemi.  
  På mötet slutfastställdes de omarbetade stadgarna. Det 
  saknades nomineringar till ordförandeposten och en 
  ledamotspost. Liksom föregående år utsågs sekreteraren till 
  sammankallande och ledamotsposten fick förbli vakant.  
  24 deltagare. 
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21 augusti  Extra medlemsmöte hölls utomhus i Hörte hamn för att avge 
  yttrande angående planer på havsbaserad vindkraft. 27 
  deltagare. 
 
9 augusti  Svaneholmsfestivalen, ett arrangemang av Svaneholms-
  föreningarna inom projektet South Baltic Manor.  
  Kommunens byalag deltog med olika aktiviteter. Dybecks 
  byalag informerade och visade bilder från sin verksamhet. 
 
8 september Årets första ”riktiga” medlemsaktivitet. Styrelseledamoten 
  tillika kyrkvärd Jane Törnqvist visade Ö Vemmenhögs kyrka 
  och dess inventarier. 18 deltagare. 
 
13 oktober   Representanter för Röda korset höll ett mycket intressant 
  föredrag om Vita bussarna. 28 deltagare. 
 
17 november Mia Gröndahl berättade om gamla rosor på Österlen. 
  21 deltagare. 
 
Framtiden 
Coronapandemin har inneburit ett avbräck i såväl aktivitet som ekonomi för många 
föreningar. Byalaget har klarat sig ekonomiskt, då det inte har några kostnader för 
egna lokaler, som skulle finansieras oavsett hur stora intäkterna blir. Cirka 7000 kr 
behövs dock för fasta årliga kostnader för markhyra och administrativa system. 
Förlusten ligger mest inom den sociala delen, eftersom man inte har kunnat träffas 
som vanligt. Medlemsantalet har minskat och förhoppningen och utmaningen ligger 
nu i att få tillbaka och behålla medlemmarna, så att det åter blir möjligt att bedriva 
social samvaro och med olika intressanta aktiviteter.  
 
 
Dybeck februari 2022 
 
 
 
 
Birgitta Persson Catrine Mild  Bernd Becker 
Sammankallande Kassör  Ledamot 
och sekreterare 
 
 
 
 
Leif Jonholm Bo Ljungberg Johan Lister 
Ledamot  Ledamot  Ledamot 
 
 
 
 
Jane Törnqvist 
Ledamot 


