Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015
Inledning
Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för
en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen vara förhandlingspart gentemot Höganäs
kommun och andra myndigheter samt verka för samverkan med andra organisationer i Kullabygden.
Styrelsens handlingsplan för trivsel och samhörighet består i de aktiviteter som planeras och
genomförs under året och som nu har blivit traditioner i byn.
Arbetsinsatsen med reparation av piren har i stora delar avslutats under året. Ett stort tack till
pirgruppen samt ett flertal av medlemmarna i Rekekrokens byaförening för ert stora engagemang i
renoveringsarbetet.
Året 2015 blev Rekekroken fiberanslutet och de flesta fastigheter har anslutit sig.

Styrelse
Ordförande: Robert Torstensson
Kassör:

Anita Önnerby Olsson

Sekreterare: Laetitia Kimblad
V ordförande: Eva Nilsson
Ledamöter:

Erling Wirehed
Jonas Norrman

Suppleanter: Thomas Johansson
Eva Christensson
Birthe Andersson
Lena Frölander
Revisorer:

Lars Hillerström
Arne Hansson

Suppleanter: Patrik Bengtsson och Mattias Önnerby
Valberedning: Malin Torstensson och Gunhild Larsson
Suppleant: Ulrica Klint Jonsson

Medlemsantal
Enligt resultaträkningen har vi fått 10 000 kr i medlemsintäkter. Det motsvarar 50 betalande hushåll.

Möten
Årsmötet hölls på Revalyckan i Jonstorp den 22 mars. Mötesordförande var Lars Hillerström .
Hans Kimblad avtackades för sitt förtjänstfulla arbete inom styrelsen.
Styrelsen har haft 4 möten under året, 21/1, 11/5, 28/7 och 22/10.

Samarbete
Möte med övriga byaföreningar i Kullabygden, så kallade Byarådsmöte, anordnas av Höganäs
kommun vid två tillfällen per år. Där informeras vad som händer i Kullabygden och föreningarna har
möjlighet att ställa frågor till kommunens tjänstemän och politiker som även informerar vad som är
på gång i bygden.
Bland annat har informerats om den nya gång och cykelvägen, flyktingboende, bredbandsutbyggnad,
samarbete med Trafikverket etc.

Ett nytt elavtal, som ska ersätta befintligt avtal som löper ut med Dalakraft, kommer att arbetas fram
av byaföreningarna i Kullabyden under 2016. Avtalspriserna är förmånliga och kan tecknas om man
är medlem i byaföreningen.

Aktiviteter
25 april, Strandstädning.
Veckan innan strandstädningen schaktades grusmassor från höstens stormar bort med hjälp av en
större grävmaskin. Denna arbetsinsats har krävts flera år i rad innan strandstädningen. I samband
med strandstädningen kompletterades armering på piren samt att en stor sten på pirarmen lyftes
upp med minigrävmaskin. Gräsmattan kompletterades med nya gräsfrön. Det serverades grillad korv
och dricka som belöning för en god insats.

30 april, Valborgsbål.
Biträdande kommunalråd Ulf Molin höll tal och de närvarande sjöng in våren.

19 juni, Midsommarfirande.
Vår populäraste aktivitet. Många väljer att fira midsommar i Rekekroken. Tobbe & Co var på plats
med dragspel och fiol. Lekar, lotterier med fina vinster samt dans enligt Rekekrokens traditioner.

16 augusti, Grisfest.
Grisfest med tipsrunda och lotterier.

28 november, Grantändning.
Granen tändes traditionsenligt. Tomten delade ut godispåsar till stora och små barn.
Övriga aktiviteter.
Arbetsdagar på piren se nedan, Sjösättning och upptagning av flotten, flaggdagar, gräsklippning,
granen sätts upp och tas ner, en begagnad åkgräsklippare inhandlades på maskingruppen i
Ängelholm.

Hemsidan och Facebook
Internetadresserna www.rekekroken.eu samt www.facebook.com
På hemsidan www.rekekroken.eu finns all information om vad som händer i byn. Bilder och länkar till
Kullabygdens föreningar, protokoll mm.

Ekonomi
Ingående balans 2015-01-01: 160 225 kr.
Utgående balans 2015-12-31: 130 616 kr.
I övrigt se ekonomisk berättelse.

Piren och Gustavs plats
Byaföreningen gjorde under 2014 åter omfattande arbeten med stenbeklädnad av piren efter
stormarna i december 2013 (Sven och Simone).

Bilder ovan då sten lades ut under 2014.

Bilder från armeringsarbeten som pågick både under 2014 och 2015.
Under 2015 har ett gediget arbete utförts med pirarmen. Pirgruppen har under ett flertal tillfällen
samlats för att armera och forma pirarmen. Flera av våra medlemmar arbetade mer än två veckor
med piren under året.

Bilder ovan från en av dagarna med formningsarbeten.
Efter att arbetet med armering och form var färdigt var det dags att beställa betong. Valet av
betongleverantör föll på Swerock från Helsingborg. Kvaliteten på betongen med hög cementhalt och
innehåll av luft, gör att betongen bättre står emot frost och det salta vattnet i Skälderviken. Detta är
en betongkvalité som även finns i bla Öresundsbron.
Dagen innan gjutdagen var en mycket blåsig dag och stora vågor sköljde över den färdigformade
pirarmen, som dock stod emot vågorna med nöd och näppe.
På gjutdagen, fredagen den 10 juli, kom en stor betongpumpbil och ställde upp sig. 200 meter stålrör
lades ut på piren vilket gjorde att vi kunde pumpa ut cirka 30 m3 betong hela vägen ut på pirnocken.
Ett betonggjutlag bestående av två från Swerock och cirka tio stycken från byaföreningen deltog.
Det var en varm och blåsig sommardag vilket gjorde att betongen styvnade snabbt. Efter att
betongen lagts på pirarmen, var det dags att vibrera och skura betongen. Till sist lades plast över så
att inga sprickor skulle uppstå vid vattenavdunstning från betongen.
Arbetet fick oss att inse vilket otroligt arbete som måste ha krävts av dem som en gång byggde piren
1917.

Bilder ovan från Helsingborgs dagblad som var på plats och gjorde ett fint reportage om
byaföreningens arbete under gjutdagen.
Arbetsgruppen som renoverade piren bestod av Robert Torstensson, Jonas Norrman, Hans Kimblad,
Thomas Johansson, Erling Wirehed och Tommy Jönsson. Därtill har ett flertal av byaföreningens
medlemmar arbetat vid bland annat gjutdagen

Fiberanslutning
Under 2014 gjorde byaföreningen en undersökning av hur många som ville beställa fiberanslutning.
Detta för att flera i både Rekekroken och Svanshall efterfrågat ett snabbare och säkrare bredband
samt att kunna påverka Höganäs Energi att göra en investering om fiber. Av resultatet från
undersökningen fanns det flest positiva till fiber på Bläsingevägen följt av Solängsvägen. Cirka 60%
valde häratt anmäla sig för fiberanslutning. På Gamla Rekekroken var endast 5% positiva till
anslutning. Trots detta valde Höganäs Energi att genomföra arbetena med fiberanslutning.
Under 2015 har arbeten med att gräva ner fiber i gatorna och ansluta fastigheter pågått. Många som
valde att inte ansluta sig vid första undersökningen valde nu att beställa fiberanslutning, vilket var
mycket glädjande.

Slutord
Främst vill vi rikta ett stort varmt tack till pirgruppen. Alla ideella timmar som lags ner som gjort det
hela möjligt att finansiera, planera och utföra arbetena på piren under åren 2013, 2014 och 2015.
Utan detta arbete hade varken vi i Rekekroken eller alla andra som kommer och besöker oss inte haft
en pir att använda. Nu hoppas vi att den håller i 100 år till!
Ett stort tack till våra bidragsgivare som skänkt pengar för att möjliggöra pirens ombyggnad.
Fonderna Grön kvalitetsturism (Höganäs kommun), Sparbankstiftelsen Gripen, Assarina och Lars
Jönssons Allmänna Donationsfond och NCC Construction.
Tack även till Kimblads Bil med minigrävmaskin, Jonstorpsgården med hjullastare som vi får låna och
Splender Plant med traktor och vagn till strandstädningen, Jonstorps ICA Nära för priser till
aktiviteter samt familjen Hanson / Persson för priser till lotterierna.
Vi vill även tacka alla som ställer upp och hjälper till vid våra aktiviteter. Allt från att ta fram möbler
och tält, dela ut inbjudningar i brevlådorna, hissa flaggan vid Gustavs plats, stöd till lotterier.
Tack för ett bra år 2015, vi ser fram emot ett fint år 2016 tillsammans!
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