
 

 

 

Verksamhetsberättelse för Jonstorps By- och företagsförening 2021 
  
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 åter igen av Coronapandemin och ledde till att delar av föreningens 
verksamhet, inte minst arrangemangs- och mötesmässigt, fick ställas in under delar av det 
första halvåret. Föreningen samordnade och genomförde tillsammans med övrigt föreningsliv 
i byn, ”Kick-off” och kampanj i maj för att samla in medel bland bybor och företag för 
finansiering till det tänkta ”Sport- och aktivitetscentrum” som saknar full finansiering att täcka 
samtliga tänkta kostnader. Det ordinarie årsmötet som brukar hållas i mars flyttades även 
detta år fram till augusti. Andra halvåret har däremot varit mer aktivt med arrangemang och 
möten. 
 

    
Medlemmar 
Vid utgången av verksamhetsåret hade föreningen 300 betalande medlemmar (hushåll)  
jämfört med 148 betalande medlemmar (hushåll) vid utgången av 2020. Verksamheten i 
företagssektionen har även detta år pausats och ingen avgift har tagits ut.  
I Jonstorp finns (2018 års statistik) sammanlagt 657 bostäder och 74 fritidshus.  
 
Vi kan konstatera att den period av vikande antal hushåll som betalar medlemsavgift jämfört 
med ett antal år tillbaka i tiden, verkar ha brutits i och med en nästan fördubbling av antalet 
medlemmar. Insatserna i början året med utskick till byns samtliga brevlådor, påminnelser i 
kombination med högre synlighet i form av arrangemang, aktivt påverkansarbete året innan 
och nylayoutat byablad, är troliga faktorer som bidragit till att få upp antalet betalande 
medlemmar. Det finns dock fortsatt ett underskott av yngre och medelålders bland hushållen 
som behöver fångas upp bättre tillsammans med de nya som flyttar in i byn. 
 
 
Styrelsen och styrelsearbetet 
Styrelsen har planerat och lett föreningens verksamhet samt ansvarat för dess ekonomi. 
Inom styrelsen har ett arbetsutskott (au) på tre eller fyra 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) och Fredrik Swärdh (au) (f r o m augusti) 
Vice ordförande:  Ulf Holmqvist (au) 
Sekreterare:   Fredrik Swärdh (au) och Anna Gardbring-Janson (f r o m augusti) 
Kassör:   Mikael Ahlm 
Ledamöter:   Jeanette Kelly ( t o m augusti) , Ann-Christin Karlsson, Peter  
   Fröding ( t o m augusti), Elisabet Frankenius (au), Magnus  
    Hammarlund och Johan Karlsson ( f r o m augusti) 
Suppleanter:  Sebastian Kreymann Eriksson, Anders Janson, Michelle Barmer  



                                           Theander (t o m augusti), Rune Engström (f r o m augusti)  
                                           och Johan Karlsson (t o m augusti)  
     
 
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden 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. Coronapandemin 
som startade 2020 och sedan fortsatte under det gångna verksamhetsåret har påverkat  
aktiviteten och aktivitetsgraden för dessa grupper. Följande arbetsgrupper finns för 
närvarande men har varit olika aktiva: infrastrukturgruppen, medlemsgruppen, företags-
gruppen, distributionsgruppen och redaktionsgruppen och har bl a jobbat med olika områden 
såsom fysisk miljö/infrastruktur, medlemsrekrytering, framtagandet av byabladet, distribution 
av byabladet etc.    
 
Övriga funktioner, utsedda av årsmötet har varit följande: 
Revisor:   Klas Persson 

   Ingemar Olsson 

Revisorssuppleant:  Maria Solenlind 

 

Valberedning:  Ola Johansson, sammankallande 

   Linda Karlsson (t o m augusti) 

    Niklas Roslund 

    Natalie Svensson (f r o m augusti) 

 

Arrangemang 

Föreningen har under verksamhetsåret fått ställa in Valborgsfirandet men genomförde både 

Midsommarfirandet och Julmarknaden på traditionellt vis. Under hösten genomfördes på nytt 

ett ”byamys” och Halloweenfirande den 30 oktober utanför ICA affären med pumpakarvning 

för barnen, tipspromenad och där föreningen bjöd på kaffe, bulle, korv och bröd och där 

föreningen passade på att informera om sin verksamhet och prata med byborna. 

 

Under året har föreningen genom sin infrastrukturgrupp fortsatt att samarbeta med Jonstorps 

IF FK i planeringen av genomförandet av ett ”Sport- och aktivitetscentrum/Active park” med 

konstgräsplan, utegym och boulebanor. Fotbollsföreningen Jonstorps IF FK har tagit på sig 

ansvaret för att agera projektägare och söka extern finansiering från flera olika håll och 

aktörer. Byalaget har också sökt medel från olika fonder för att bidra till delar av den fysiska 

miljön och möjlig mötesplats vid de tänkta boulebanorna.  

 

Då det saknades full finansiering till helheten så arrangerades det en ”Kick-off” den 16 maj 

för att få byborna och företagen att bidra med mer medel i form av att köpa ”kvadratmeter-

paket” där byalaget och fotbollsföreningen tog planerings- och samordningsansvar. Övrigt 

föreningsliv i form av Jonstorps Hockey, Jonstorps Kultursällskap, Tre Byar/SPF, Jonstorps 

Gymnastik-förening, Jonstorps Kustscoutkår, Jonstorps Hamn, Jonstorps Optimistjolleklubb, 

Jonstorps Tennisklubb och Farhult-Jonstorps församling/ Svenska kyrkan deltog i 

arrangemanget genom en tipsrunda genom byn. Det bjöds på grillad korv och fika och 

byborna bidrog med att sponsra med 100, 250, 500 och 1000 kr och företag gick in med 

ytterligare summor efter ett specifikt riktat arrangemang där tennisprofilen och numera 

Jonstorpsbon Johanna Larsson deltog. Nästan 300 000 kr samlades in denna dag och 

veckorna därefter. 



Ordinarie årsmöte ställdes in det inplanerade datumet i mars och hölls i stället den 18 

augusti på Jonstorpsskolans bibliotek med 19 röstberättigande deltagare och med Ulf Molin 

som årsmötesordförande. Resultatet för 2020 uppgick till en knapp vinst på 283 kr kr och 

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

om situationen kring ett antal frågor med koppling till byn. 

 

 

Övrig verksamhet 

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

verkat för Jonstorp, delades ut för femtonde gången och gick i år till Gunvor Jörgensen , 

stark profil och grundare av Jonstorps Kultursällskap. Gunvor har tidigare ett förflutet som 

ordförande i byalaget men har de senaste åren varit väldigt verksam i kultursällskapet som 

anordnat allt från föreläsningar till konserter och allsång inte minst utomhus under vissa delar 

av pandemin. Dessutom har Gunvor arbetat för att uppmärksamma de forn- och stenålders-

fynd som vittnar om hur länge Jonstorp varit bebott. Priset bestod av en keramikskulptur med 

vinnaren läsandes en bok i en komfortabel fåtölj och inramat diplom med motivering. 

 

Under våren startades Nattvandrarna på nytt upp i byn med samordning och organisering av 

byalaget. Under några månader under sommaren gick personer om tre några timmar på 

fredagskvällen respektive lördagskvällen och markerade vuxennärvaro vid olika platser runt 

om i byn såsom vid skolan, Revet, affären etc. Knappt 30 personer från byn med omnejd har 

deltagit och gått i olika konstellationer vid två eller vid tre tillfällen. Målet är att fler vuxna 

personer, inte nödvändigtvis med ungdomar i högstadieåldern vill delta framöver. 

 

Den 11 november genomförde föreningen ett uppföljande möte kring trygghet och säkerhet 

som gjordes för några år sedan tillsammans med polis och kommunens säkerhetsansvarige.  

Den 21 november medarrangerade föreningen tillsammans med kultursällskapet en 

föreläsning av Jonstorpsbördige författaren Conny Palmqvist och hans bok ”Öresunds röda 

nejlikor” om hur man smugglade personer från Danmark över sundet. 

 

I mitten av november påbörjades också kommunens process med att ta fram en fördjupad 

översiktsplan för byn och en workshop anordnades med en social konsekvensanalys där 

deltagare från styrelsen deltog tillsammans med byinvånare och företagare i olika åldrar. 

 

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. 

 

 

Företagssektionen 

Mot bakgrund av Coronapandemin så har verksamheten fortsatt att ligga på is och inga 

företagsträffar/besök har genomförts under året.  

 

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

förfrågan och deltog på 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. 

 

Byabladet på tre nummer (mars, juni och oktober) har givits ut om 12 sidor och sedan 

oktobernumret om 16 sidor med en upplaga på 2000 ex. Samtliga hushåll får byabladet i sin 

brevlåda och det läggs också ut i ICA affären, på biblioteket och på Tunneberga Gästgifvare-

gård, där man själv kan ta sig ett ex. Byföreningarna i Jonstorps omnejd, Farhult, Mjöhult, 

Rekekroken och Svanshall får möjlighet att lämna aktuell information till denna och 

föreningen har en ambition att i samverkan med övrigt föreningsliv i byn, lyfta aktuell 

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

delats ut i dessa byar, längs Svartelandsvägen samt i Görslöv. 

 

Vår webbsida, Facebook respektive Instagramsida, har fortlöpande uppdaterats med 

information. Vid utgången av verksamhetsåret hade t ex facebooksidan runt 600 

följare/gillare.  

 

Under året fick vår webbsida en uppfräschning utseendemässigt och man kan numera läsa 

byabladet digitalt härifrån. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


