
 

 

 

Verksamhetsberättelse för Jonstorps By- och företagsförening 2019 
  
Jonstorps By- och företagsförening (fram till 2018-10-04 Jonstorps Byalag) är en religiös och 
partipolitisk obunden förening med syfte att väcka och bevaka frågor av betydelse för byns 
och bygdens utveckling, främja, tillvarata och synliggöra företagsamheten och verka för att 
boende i byn skall kunna träffas, umgås och göra trevliga saker som stärker den sociala 
gemenskapen. En huvudsaklig del av verksamheten har bestått av ett antal genomförda 
arrangemang och aktiviteter av olika omfattning, som legat utspridda över verksamhetsåret. 
 
 
Medlemmar 
Vid utgången av verksamhetsåret hade föreningen 173 betalande medlemmar (hushåll) och 
29 företagsmedlemmar jämfört med 185 betalande medlemmar (hushåll) och 17 företags-
medlemmar vid utgången av 2018. I Jonstorp finns (2018 års statistik) sammanlagt 657 
bostäder och 74 fritidshus.  
 
Vi kan dock konstatera att vi fortfarande befinner oss i en period av vikande medlemsutveck-
ling med ett minskande antal hushåll som betalar medlemsavgift jämfört med ett antal år 
tillbaka i tiden. Det finns också ett underskott av yngre och medelålders bland hushållen och 
vi behöver fånga upp de nya som flyttar in i byn på ett bättre sätt. Med bakgrund av detta 
genomförde styrelsen en rekryteringsinsats under två fredagseftermiddagar/tidig kväll utanför 
ICA Nära i Jonstorp, där vi pratade med handlande kunder om föreningen och vikten av att 
vara medlem. Resultatet var ett drygt 10-tal nya eller nygamla medlemmar, men detta räcker 
inte. Styrelsen påbörjade under hösten att se över med vilken hjälp vi kan ha ett medlems-
register/ förteckning kopplat till vem som betalt medlemsavgift och inför nytt medlemsår. Ett 
led i detta är även att samla in eller komplettera med medlemmarnas e-mejladresser för att 
kunna skicka information etc. i form av te x nyhetsbrev och direkta inbjudningar om 
arrangemang etc. för vad som sker, är på gång och för att skapa en bättre förståelse för vad 
som är aktuellt och vad vi arbetar med för stunden.  
 
Styrelsen och styrelsearbetet 
Under verksamhetsåret har föreningen haft följande styrelsesammansättning: 
 
Ordförande:     Bengt Eklund 
Vice ordförande:  Ulf Holmqvist 
Sekreterare:   Fredrik Swärdh 
Kassör:   Mikael Ahlm 
Ledamöter:   Jeanette Kelly, Ann-Christin Karlsson, Peter Fröding; Anna  
   Pihlqvist och Magnus Hammarlund 
Suppleanter:  Sebastian Kreymann Eriksson, Michelle Barmer  
                                           Theander, Clara Svensson och Lars Cedstrand.  
     
Styrelsen har planerat och lett föreningens verksamhet samt ansvarat för dess ekonomi. 
 
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden och 1 planerings/strategiskt möte under 
året. 



Styrelsen har från hösten även inrättat ett arbetsutskott på tre personer, ordförande, vice 

ordförande och sekreterare, som hanterat fortlöpande frågor och planerat och förberett en 

del ärenden inför ordinarie styrelsemöten.  

 

Som ett led i att möjliggöra att fler personer/medlemmar utanför styrelsen kan delta i 

verksamheten eller specifikt intresseområde och därigenom avlasta styrelsearbetet, 

startades det upp ett antal arbetsgrupper under hösten. Arbetsgrupperna är bl a kopplade till 

områdena fysisk miljö/infrastruktur, arrangemang, medlemsrekrytering, kommunikation 

tillsammans med företagsgruppen.  

 

Styrelsen har även initierat att starta upp ett byaråd kommande år med syftet att under året 

vid några tillfällen träffa alla övriga föreningar som finns i byn för ett bättre informationsutbyte 

och samverkan eller samarbete kring gemensamma ärenden och frågor för att undvika 

dubbelarbete  

 

Styrelsen lämnade i början av mars in en skrivelse till Skånetrafiken med kopia till 

kommunen om önskemål om dialog kring busstrafiken till och från byn, mot bakgrund av de 

besparingskrav och indragna turer som föreslagits runt om i hela länet. Skrivelsen uppmärk-

sammades också i reportage i HD. Tyvärr erhöll föreningen ingen reaktion eller svar alls på 

skrivelsen från Skånetrafiken.    

 

Övriga funktioner, utsedda av årsmötet har varit följande: 

Revisor:   Klas Persson 

   Ingemar Olsson 

Revisorssuppleant:  Maria Solenlind 

 

Valberedning:  Ola Johansson, sammankallande 

   Linda Karlsson 

   Niklas Roslund 

 

Arrangemang 

Föreningen har under verksamhetsåret planerat och genomfört ett antal arrangemang och 

aktiviteter av olika omfattning och på olika tidpunkter. 

 

Ordinarie årsmöte hölls den 20 mars på Jonstorpsskolans bibliotek med ca.50 röst-

berättigande deltagare och med Ulf Molin som årsmötesordförande. Resultatet för 2018 

uppgick till en vinst på knappt femtusen kr och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det 

gångna verksamhetsåret. Ulf Molin informerade kort om situationen kring ett antal frågor med 

koppling till byn. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Åsa Sjöblom, Kulla sparris och 

Anders Melin, Södåkra Vingård – båda medlemmar i företagssektionen - om sina respektive 

verksamheter och företagsresor.  

 

Valborgsfirande arrangerades på sedvanligt sätt den 30 april med fackeltåg ned till Revet, 

körsång av Bygdekören samt tal till våren av Stina Hagman, kyrkoherde i Kulla pastorat. 

Vädret var bra, firandet var välbesökt och föreningen sålde korv och bröd. 

 

Den 16 maj genomfördes en byavandring med representanter från föreningens styrelse och 

Höganäs kommun, företrädelsevis tjänstemän, där olika frågor kopplade främst till den 

fysiska miljön, infrastrukturen och trafikföringen och som hade ställts samman av styrelsen 



inför vandringen, lyftes. Ett protokoll skrevs och styrelsen kommer att följa upp frågorna och 

dess status till våren 2020.   

 

Midsommarfirande på Gerdas äng arrangerades den 21 juni med klädning av majstång, 

musik, sång och lekar, ledda av Sollbritt Gullmo, Marcus Nyrén och Tor Larsson. Nytt för i år 

var ett samarbete med Jonstorps IF FK kring förberedelserna och klädningen av majstången. 

Föreningens pris ”Årets Jon”, som belönar någon person/er som på ett föredömligt sätt 

verkat för Jonstorp, delades ut för trettonde gången och gick i år till Emelie Berg, ung tränare 

och ungdomsledare i Jonstorps Gymnastikförening. Emelie har under många år verkat som 

tränare för en mängd yngre barn och ungdomar på olika nivåer och blev även uppmärksam 

som årets ledare av Gymnastikförbundet Syd. Priset bestod av en glasbåt/snipa och inramat 

diplom med motivering. Föreningen noterar ett fortsatt stigande antal besökare/deltagare på 

firandet, inte minst barnfamiljer, som kommer både från byn och som gästar från annat håll. 

 

Den 7 oktober anordnade föreningen medlemsmöte på temat ”Trygg och säker i Jonstorp” 

tillsammans med kommunen, polisen och Länsförsäkringar, med ca. 60 deltagande personer 

i blandade åldrar. Kvällen innehöll dialog och information om brottsligheten i kommunen och 

byn, samarbetet med Securitas, polisen och hemtjänsten, grannsamverkan och de områden 

om har eller inte har det i byn idag samt initiativet Nattvandrarna som startats av en grupp 

vuxna/föräldrar.   

 

Verksamhetsåret avslutades med Jonstorps Julmarknad som gick av stapeln den 30 

november ber, åter igen inomhus i det gamla bibliotekets tomma lokaler under 3 timmar. 

Julmarknaden innehöll förutom drygt 20 olika utställare, musik med Solbritt och Tomtegrotta 

där man kunde lämna önskelista. Detta ackompanjerades med ytterligare försäljning av 

kaffe, glögg, grillad korv och lotterier. Julmarknaden var också väldigt välbesökt – över 360 

personer - och under den första dryga timmen var det svårt att komma in och gå runt i 

lokalerna. 

 

Med ett färdigt lokalt naturreservat i byn, Vitsippeskogen, planerades det för en formell 

invigning tidig höst och tillsammans med Jonstorpsskolan. Men eftersom planeringen inte 

gick i lås sköts detta till våren 2020, i samband med att vitsipporna blommar. 

 

Övrig verksamhet 

Föreningen representerad av delar av styrelsen uppvaktade ICA Nära i samband med 

invigningen av den efterlängtade om- och tillbyggnaden, som blev klar den 9 maj. 

 

Under oktober efterlyste föreningen åsikter från invånarna kring placeringen av ett möjligt 

utegym och vilken typ av utrustning som det bör innehålla. En handfull synpunkter kom in där 

en placering av ett sådant övervägande önskades i anslutning till grusplanen och området 

där multiarenan, tennisbanan m.m. finns idag. Med start i november samordnades dessa 

tankar med Jonstorps IF FKs process kring en konstgräsplan, där den tredje planen finns 

idag. Tillsammans med ytterligare föreningar skissas på hur detta skulle kunna se ut samt en 

huvudsaklig finansiering från ett antal olika instanser. Denna process har även haft kontakt 

med kommunen för att få dem positivt inställda till den utformade idén. 

 

Styrelsen har också uppmärksammat att föreningen startades för 50 år sedan slutet av 1969 

– början av 1970 och har planerat för olika jubileumsaktiviteter spridda under kommande år. 



Föreningen har planterat och skött blommor/växter i ett antal större krukor/lådor vid 

infartsvägarna till byn samt ytterligare ett antal platser i byn. 

 

Företagssektionen 

Vid årets ingång fanns 17 medlemsföretag som växte under året till 29 medlemsföretag som 

finns i byn eller i dess omnejd i flertalet olika branscher. Under året arrangerades det olika 4 

företagsträffar/besök – mars, maj, september och november samt en ”julfest/träff” i 

december. Företagsgruppen hade också ett möte med Vikens företagsförening för att se om 

man kan hitta samarbete kring träffar etc. 

 

Kommunikation 

En enklare variant (4 eller 8-sidigt blad) av Jonstorpsbladet (Byabladet) har tryckts och 

distribuerats ut till alla hushåll i byn vid 3 tillfällen, i mars, juni och november. Dessa har bl a 

innehållit artiklar och information om våra olika arrangemang, årsmöte, företags- och 

föreningspresentationer. 

 

Vår webbsida, Facebook respektive Instagramsida, har fortlöpande uppdaterats med 

information. Vid utgången av verksamhetsåret hade t ex facebooksidan 450 gillare, en 

ökning med ca. 70 st. Enklare affischering om arrangemangen och årsmöte har också satts 

upp i föreningens 5 anslagstavlor vid Gerdas äng, Revet, Idrottsplatsen entré, parkeringen 

vid busstorget och utanför ICA Nära Jonstorps entré samt på andra strategiska anslagstavlor 

i byn.   

     

Ekonomi 

Föreningens årsredovisning (resultat- och balansräkning) redovisas separat. 

 

 

Styrelsen för Jonstorps By- och företagsförening 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


