
 

 

 

Verksamhetsberättelse för Jonstorps By- och företagsförening 2020 
  
Jonstorps By- och företagsförening 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.  
 
Året präglades av Coronapandemin, som började under årets första kvartal, och ledde till att 
föreningens verksamhet, inte minst arrangemangs- och mötesmässigt, i mångt och mycket 
fick ställas in – också de aktiviteter som initialt var tänkta att hållas för att uppmärksamma  
50 års jubileet av föreningens bildande. Det ordinarie årsmötet som brukar hållas i mars 
flyttades också fram till augusti vilket innebar att den valda styrelsen satt nästan 1,5 år.    
Föreningen har varit aktiv på påverkansfronten genom att skicka skrivelser till Skånetrafiken 
angående busstrafiken, Trafikverket gällande förslaget på att stänga vägen mot Mjöhult över 
väg 112 och korsningen samt initierade både en digital och traditionell namninsamling i 
frågan. Föreningen har också påbörjat samarbete med Jonstorps IF FK i processen med att 
utveckla området runt idrottsplatsen och skolan till ett ”Sportcentrum” med konstgräsplan, 
boulebanor, utegym m.m. till gagn för både byinvånare och föreningsliv. 
  

 
Medlemmar 
Vid utgången av verksamhetsåret hade föreningen 148 betalande medlemmar (hushåll)  
jämfört med 173 betalande medlemmar (hushåll) vid utgången av 2019 samt 29 företags-
medlemmar. I Jonstorp finns (2018 års statistik) sammanlagt 657 bostäder och 74 fritidshus.  
 
Vi kan konstatera att vi fortfarande befinner oss i en period av vikande medlemsutveckling 
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. Arbetet med att samla in och 
uppdatera medlemmars e-mejladresser för utskick m.m. fortsatte också under året.  
 
 
Styrelsen och styrelsearbetet 
Styrelsen har planerat och lett föreningens verksamhet samt ansvarat för dess ekonomi. 
Inom styrelsen har ett arbetsutskott (au) på tre personer utsetts som bl.a. hanterat 
fortlöpande frågor, planerat och berett ärenden inför styrelsemötena.   
 
Under verksamhetsåret har föreningen haft följande styrelsesammansättning: 
 
Ordförande:     Helena Stjernström (au) 
Vice ordförande:  Ulf Holmqvist (au) 
Sekreterare:   Fredrik Swärdh (au) 
Kassör:   Mikael Ahlm 
Ledamöter:   Jeanette Kelly, Ann-Christin Karlsson, Peter Fröding, Elisabet  
   Frankenius och Magnus Hammarlund 
Suppleanter:  Sebastian Kreymann Eriksson, Michelle Barmer  
                                           Theander, Johan Karlsson och Anders Janson.  



     
Fram till det senarelagda årsmötet satt Bengt Eklund som ordförande, Anna Pihlqvist som 
ordinarie ledamot samt Clara Svensson och Lars Cedstrand som suppleanter. 
 
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden och 1 kortare ej protokollfört möte under 
året, varav ett antal har genomförts digitalt. 
 
Som ett led i att möjliggöra att fler personer/medlemmar utanför styrelsen kan delta i 
verksamheten eller specifikt intresseområde och därigenom avlasta och organisera om sättet 
att arbeta, startades det upp ett antal arbetsgrupper under hösten 2019 vilka sedan fortsatte 
ta form under det gångna året, även om Coronapandemin även påverkade detta. 
Följande arbetsgrupper har initierats: infrastrukturgruppen, medlemsgruppen, arrange-
mangsgruppen, programgruppen, företagsgruppen, distributionsgruppen och redaktions-
gruppen och har bl a jobbat med olika områden såsom fysisk miljö/infrastruktur, arrange-
mangsplanering, medlemsrekrytering, framtagandet av byabladet, distribution av byabladet, 
kommunikation etc.    
 
Styrelsen skickade in en skrivelse i mitten av januari (”Synpunkter från Jonstorps By- och 
företagsförening angående busstrafik till och från Jonstorp”) till Höganäs kommun mot 
bakgrund av att Skånetrafiken efter kritiken mot indragna bussturer och besparingar, nu inlett 
en dialogrunda med möten med berörda kommuner runt om i Skåne. Mötet skedde i slutet av 
januari och vi förde åter upp behov av direktlinje till Helsingborg, översyn av irrelevant 
prissättning, anslutningar/anknytningsbussar i Höganäs m.m. Detta var andra gången på ett 
år som föreningen aktivt försökte påverka busstrafiken för byn bl a genom skrivelser. Året 
innan tillskrevs Skånetrafiken direkt med önskemål om dialog, en skrivelse som Skåne-
trafiken inte svarade på alls.    
 
Styrelsen skickade också in en skrivelse till Trafikverket i november (”Angående förslaget att 
stänga Mjöhultsvägen norr om 112:an och göra korsningen till en trevägskorsning”) mot 
bakgrund av verkets förslag om vägavstängning för att åtgärda den olycksdrabbade 
korsningen och som varit föremål för åtgärder under många år. Att stänga av trafiken enligt 
förslaget skulle få omedelbart stora konsekvenser för trafiken i de närliggande korsningarna; 
Norra kustvägen/112:an och Svartelandsvägen/112:an på ett negativt sätt, för boende, 
näringsliv och sommarturister både vad gäller tillgänglighet, framkomlighet och trafik-
säkerhet. Skrivelsen mynnade ut i att man gör en riktig konsekvensanalys av hur samtliga 
berörda korsningar och genomfarter skulle påverkas innan beslut tas om förändringar i 
trafikföringen, att man tar fram genomtänkta åtgärder som bygger på konsekvensanalysen 
samt involverar representanter för de boende i Jonstorp med omnejd för att finna en hållbar 
lösning.    
 
Skrivelsen föregicks av en dialog med kommunen, omkringliggande samhällen och 
byföreningar (Farhult, Mjöhult, Rekekroken, Svanshall, Fjälastorp och Arild) som också skulle 
drabbas av den tänkta avstängningen samt både en digital som traditionell namninsamling 
som också skickades in till Trafikverket.   
 
Styrelsen erbjöds att besvara en remiss skickad från Länsstyrelsen i Skåne, angående ett 
förslag på till beslut om nya ordningsföreskrifter för Naturreservatet Görslövsåns mader i 
Höganäs kommun. Området ligger sydväst om byn, på andra sidan av väg 112 och förlaget 
gällde en uppdatering av ordningsföreskrifter knutna till floran och faunan i området. 
Styrelsen hade inga invändningar eller andra synpunkter på förslaget och meddelade 
Länsstyrelsen detta. 
 
Arbetsutskottet träffade i maj samhällsbyggnadschefen i Höganäs kommun, för att följa upp 

flertalet av de frågor och saker som behöver lösas, hanteras, tas hänsyn till eller som är 

önskemål från föreningens sida skall utvecklas och som förts fram på den byavandring som 

genomfördes med politik och tjänstemän i maj 2019. Det som bl a lyftes var en kommande 

fördjupad översiktsplan för byn, trafikfrågor och ansvarsfördelningen mellan kommunen och 



Trafikverket, stranderosionen, gång och cykelvägar, lekplatser, multiarenan, utegym, gamla 

biblioteket, Revet och Tomtelund. En del av detta ligger utanför kommunens kompetens-

område men en del kan den eller vi tillsammans jobba med för att lösa, ändra eller utveckla. 

Från vår sida önskar vi en bättre återkoppling när det sker saker, tidplan när det är möjligt 

och samarbete och/eller samverkan för bästa resultat.  

 

Arbetsutskottet organiserade också upp ett omstartsmöte här i Jonstorp, för alla byföreningar 

i Höganäs kommun i september med ett fortsättningsmöte i Lerberget i oktober inför en träff 

med kommunledningen, politiker och tjänstemän i november. Träffarna har legat nere i ca. 2 

års tid och syftar till erfarenhetsutbyte och möjlighet att driva gemensamma frågor m.m. i 

dialog med kommunen. Eftersom Coronapandemin tog fart igen under senhösten så ställdes 

träffen med kommunen tyvärr in och sköts på obestämd framtid. 

 

 

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 fått ställa in både Valborgs- och Midsommarfiran-

dena samt den tänkta invigningen av det lokala naturreservatet Vitsippeskogen planerad i 

april. Den fysiska julmarknaden den första advent, ställdes också in men gjordes om till en 

betydligt begränsad variant, i delvis ”digital” där förbeställningar av produkter och julklappar 

fick göras i förväg och hämtas upp hos företagen/försäljarna efter Reko-ringsmodellen.    

 

Styrelsen hade också uppmärksammat att föreningen bildades för 50 år sedan med officiell 

start i januari 1970 och inledde året med att planera för lite olika jubileumsaktiviteter spridda 

under året. Coronapandemin gjorde att dessa ställdes in och istället genomfördes ett 

”byamys” och Alla helgon/Halloweenfirande den 31 oktober utanför ICA affären med 

pumpakarvning för barnen, gissa pumpans vikt och tipspromenad med priser och där 

föreningen bjöd på kaffe, bulle, korv och bröd. Föreningen passade på att informera om sin 

verksamhet och visa gamla bilder på tiden vid bildandet, de första åren, vad man drev för 

frågor etc..   

 

Ordinarie årsmöte ställdes in det inplanerade datumet i mars och hölls i stället den 12 

augusti på Jonstorpsskolans bibliotek med 16 röstberättigande deltagare och med Ulf Molin 

som årsmötesordförande. Resultatet för 2019 uppgick till en vinst på drygt 18.000 kr och 

styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Ulf Molin informerade kort 

om situationen kring ett antal frågor med koppling till byn. Bl.a. lyftes frågan om det skulle 

vara möjligt att starta upp konceptet Nattvandrarna igen med anledning av att det på nytt 

varit en period av viss förstörelse på skolans område. Mot bakgrund av Coronasituationen 

genomfördes ingen ytterligare aktivitet i anslutning till mötet. 

 



Övrig verksamhet 

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

verkat för Jonstorp, delades ut för fjortonde gången och gick i år till Johan Dahlberg, stark 

profil i Jonstorps IF FK. Johan har verkat i klubben i många år och bidragit i flertalet roller och 

med olika insatser såsom styrelsemedlem, tränare, lagledare, sponsor m.m. Sin senaste 

insats för föreningen var att i Coronapandemin göra om klubbens traditionella loppmarknad 

till en veckobaserad loppis som glatt både byinvånare och externa personer och som bidragit 

till ett gott ekonomiskt tillskott. Priset bestod av en keramik skulptur med vinnaren på en boll i 

klubbens färger och inramat diplom med motivering. 

 

Föreningen bjöd in till ett första byaråd, ett möte i början av oktober med syftet att vid 

fortlöpande tillfällen låta alla föreningar som finns i byn träffas för ett bättre informations- och 

erfarenhetsutbyte och samverkan eller samarbete kring olika frågor samt möjlighet att driva 

gemensamma saker där det behövs och t ex undvika dubbelarbete. Mötet var tänkt att 

genomföras i det första kvartalet men sköts också fram mot bakgrund av Coronapandemin. 

Representanter från Jonstorps IF FK, Jonstorps Hockey, Jonstorps Kultursällskap, Tre 

Byar/SPF, Jonstorps Gymnastikförening, Jonstorps Kustscoutkår, Jonstorps Hamn, 

Jonstorps Optimistjolleklubb, Jonstorps Tennisklubb och Farhult-Jonstorps församling/ 

Svenska kyrkan deltog på det byarådet. 

 

Under året har föreningen genom sin infrastrukturgrupp samarbetat med Jonstorps IF FK 

i planeringen av genomförandet av ett ”Sportcentrum/område” med konstgräsplan, utegym 

och boulebanor. Fotbollsföreningen har tagit på sig ansvaret för att agera projektägare och 

söka extern finansiering från flera olika håll och aktörer. Infrastrukturgruppen har fört in den 

tidigare dialogen med kommunen om vart ett utegym bör placeras och med vilket innehåll i 

samarbetet. 

 

Föreningen har planterat (en runda på våren och en på hösten) och skött blommor/växter i 

ett antal större krukor/lådor vid infartsvägarna till byn samt ytterligare ett antal platser i byn, 

en runda på våren och en på hösten. 

 

Under året erbjöd kommunen oss en ny och kortare julgran som vi brukar sätta belysning i, 

att ersätta den gamla, allt för höga och att sättas vid området mellan f.d kommunhuset och 

parkeringen vid busstorget, vilket också accepterades. 

 

 

Företagssektionen 

Mot bakgrund av Coronapandemin så lades verksamheten på is och inga företagsträffar/ 

besök planerades in och genomfördes under året.  

 

En del av företagsmedlemmarna med gångbara produkter för försäljning till julen fick 

förfrågan och deltog i den delvis ”digitala” varianten av julmarknaden. 

 

 

Kommunikation 

Som ett led i att föreningen skall vara och fortsätta vara relevant för sina medlemmar och byn 

så behöver föreningen kommunicera fortlöpande om vad som sker och har betydelse för byn 

och dess utveckling, ”livet i byn” och den sociala gemenskapen. För detta använder vi det 

fysiska Byabladet, föreningens webbsida, Facebook och Instagramkonton. 

 



Planen för året var att den enklare variant på 4 eller 8-sidigt Byablad skulle ges ut som 

vanligt vid 3 tillfällen i mars, juni och oktober. Då Coronapandemin ledde till inställda 

arrangemang och en osäkerhet kring vilken verksamhet som skulle kunna bedrivas, 

medlemsstock och kopplat till denna föreningens intäkter för året, så producerades det 

endast ett ”nylayoutat” och uppfräschat byablad om 12 sidor i oktober med en upplaga på 

1500 ex. Byföreningarna i Jonstorps omnejd fick möjlighet att lämna aktuell information till 

denna och föreningen har nu en ambition att i samverkan med övrigt föreningsliv i byn, lyfta 

aktuell information som når bredare än föreningarnas egna medlemmar. Byabladet har även 

delats ut i dessa byar. 

 

I maj skickades även ett enklare tvåsidigt blad ut för att bl a lämna översiktlig information om 

Corona situationen, återkoppling om skrivelsen till Skånetrafiken och uppmaningen att 

fortsätta betala sin medlemsavgift för året.    

 

Vår webbsida, Facebook respektive Instagramsida, har fortlöpande uppdaterats med 

information. Vid utgången av verksamhetsåret hade t ex facebooksidan 480 följare/gillare, en 

ökning med ca. 30 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 

 

 

 

 

 

 

 


