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Verksamhetsberättelse 2015 för Enslövs samhällsförening.
Inledning
Enslövs samhällsförening bildades den 2 mars 2011.
Denna verksamhetsberättelse omfattar således föreningens femte verksamhetsår för tiden
1 januari 2015 – 31 december 2015.

Några fakta om 2015
I Enslövs samhällsförening är det föreningar, organisationer och företag som är medlemmar.
Medlemsavgiften, som fastställs av årsmötet, har varit 200 kronor. Under året har beslutats att
även enskilda kan bli medlemmar och några nappade på det i samband med Enslövsdagen.
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten, som huvudsakligen hållits hos
IOGT/NTO i stationshuset i Åled.
Årsmötet hölls den 12 mars i församlingshemmet. Drygt 40 boende och/eller verksamma i
Enslövsbygden deltog.
Styrelsen har under 2015 bestått av ordförande och 8 ordinarie ledamöter (inga suppleanter)
enligt följande:
Kjell Helgesson
Ordförande
Arne Joelsson
Vice ordförande
Janne Fryklund
Kassör
Leif Petersson
Sekreterare
Andreas Sundelid
Anette Palm-Pettersson
Lisbeth Klippel
Sara Andersson
Mats Eliasson
samt adjungerad ledamot Doris Eklund
Valborgsfirande arrangerades 30 april och Enslövsdagen 12 september.
3 oktober arrangerades en bussutflykt med rubriken "Känn din bygd".
Enslövs Samhällsförening har tillsammans med andra samhällsföreningar deltagit i
kommunens nätverk för lokal demokrati.
Vi har generellt sett ett gott gehör hos kommunens politiker men därifrån till att det händer
något konkret är vägen lång. Ju fler medlemmar vi kan redovisa desto lättare är det att få
gehör för synpunkter.

Styrelsens berättelse
I början av året har styrelsen haft mycket arbete med att slutrapportera Leaderprojektet från
2014. Slutrapport skickades in 7 mars och föreningen har under året fått ut alla stödpengar till
projektet.
Styrelsen har i under våren och sommaren skriftligen försökt få fart på några av de viktigaste
synpunkterna som kom fram vid trygghetsvandringen 2014. Vi har lämnat fördjupade
synpunkter på och fått respons på tre ärenden. Vi har haft kontakt angående korsningen
Spånstadvägen/Nissagatan/Halmstadvägen som vid besiktning visade sig vara nyröjd och
OK, skolbusshållplats vid däckfirman där vi skall återkomma med förslag och Guldflyvägens
lekplats och gångstig där vi fått förhandsbesked att pengar avsatts till belysning.
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Redovisning och diskussion om de olika projekten ingår som en stående punkt vid varje
styrelsemöte.
Styrelsens ledamöter har deltagit i de arbetsgrupper som varit verksamma.
(se Verksamhet nedan). Under året har det funnits minst en styrelseledamot i varje projekt.
Sent på året har styrelsen kontaktats av "Bygg rondell i Spånstad". Vi stödjer projektet men
väntar med inlaga tills vi har en idé om hela trafiksituationen i Spånstad.

Verksamhet
Förutom den verksamhet som styrelsearbetet i sig innebär har några arbetsgrupper varit igång
under året.
Arrangemang
Styrelsens representant i gruppen har varit Andreas Sundelid.
Gruppen har tillsammans med flera föreningar och organisationer arrangerat valborgsfirande
på traditionellt sätt.
Vidare har föreningen tillsammans med övrigt föreningsliv och i givande samarbete med
Åledsskolan arrangerat Enslövsdagen den 12 september vid och i skolan. På Enslövsdagen,
som hade tur med vädret, fanns ovanligt många föreningar och företag representerade och vi
satte rekord i besöksantal. Vi kunde räkna till mer än 20 utställare. Skolans elever stod för det
mesta av underhållningen och serverade fika.
En uppskattad "Känn din bygd"-resa med ett 40-tal deltagare arrangerades 3 oktober.
Västergårdarna och Bokbacken besöktes.
Cykelvägar
Styrelsens representant i gruppen har varit Lisbeth Klippel.
I nya översiktsplanen anges bara att det skall finnas cykelväg mellan Halmstad och Åled för
att knyta på vidare mot Sennan och Oskarström. Någon närmare sträckning anges inte.
Gruppen för utveckling av cykelvägar har aktivt arbetat för att en sträckning utmed
Nissastigen för pendlare skall prioriteras. Gruppen har vid kontakter med kommunen fått
nedslående svar och styrelsen beslutade att tillsammans med representanter från gruppen
genomföra en föredragning hos samhällsbyggnadskontorets politiker m.fl. Föredragningen
som förutom gruppens prioriterade sträckning innehöll alla de förbättringarna vi önskar hölls
den 3 december på rådhuset. Vi jobbar vidare med frågan, skam den som ger sig.
Information om bygden
Styrelsens representant i gruppen är Arne Joelsson. Övriga styrelseledamöter har stöttat
projektet.
Den planerade broschyren "Besöksmål i Enslövsbygden" har tryckts och delats ut under året.
Vi har haft lite problem med tillstånd att sätta upp våra informationstavlor och bara två (Åled
och Sennan) har kommit upp under året. Resterande två kommer under våren 2016.
Skolor
Styrelsen har vid ett möte med kommunens politiker stöttat föräldraföreningen i sin strävan
att klargör att nya Åledsskolan (förskola och skola) är för liten redan i dag och behöver
byggas ut. Med planerad bostadsutbyggnad i Åled kommer skolan inte på villkors vis att
räcka till. Vi fick vid mötet också klart för oss att Åledsskolan har riktigt bra rykte, som det
gäller att inte tappa för att lokalerna inte räcker till.
Åleds historia
Styrelsen representeras i gruppen av Doris Eklund. Doris har varit adjungerad till styrelsen.
Boken har i slutet av året blivit färdig och tryckts. Gruppen arrangerade att välbesökt och
uppskattat release-party den 5 november i församlingshemmet. Vid årsskiftet var inte mindre
än ca 200 böcker redan sålda.
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Nästa års verksamhet.
(Särskild verksamhetsplan upprättas inte)
Nästa års verksamhet kommer för styrelsen inledningsvis att handla om att ta tag i de projekt
som blivit fördröjda på grund av trassel med tillstånd och tidsbrist.
Föreningen skall arbeta med:
• Information till alla genom att ge ut ett informationsblad (Enslövsbladet)
• Marknadsföra enskilt medlemskap
• Arrangera valborgsfirande och Enslövsdagen
• Arrangera "Känn din bygd"- resa
• Aktivera plan för bygden ur ett äldreperspektiv
• Fortsätta driva projektet med cykelvägar
• Få upp resterande informationstavlor.
• Fortsätta aktivera synpunkter från trygghetsvandringen 2014
• Jobba för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet bl.a. i Spånstad.
•

Ekonomi
Föreningen har förhållandevis god ekonomi.
Slututbetalning för Leaderprojektet har kommit under 2015. Vi har fått beviljat 28 600 i
kommunala anslag för verksamhet 2015.
Det har varit lite dåligt med inbetalning av medlemsavgifter under 2015. Under året betalda
enskilda medlemskap gäller även för 2016.

Slutord
Styrelsen för Enslövs Samhällsförening ser mycket positivt på föreningens verksamhet.
Samhällsföreningar i allmänhet har en stor betydelse för att föra fram frågor om bygdens
utveckling. Kommunen ser också positivt på att utvecklingsfrågor kanaliseras genom en
samhällsförening, byalag eller liknande.
Frågor för en utveckling av Enslövsbygden finns det gott om. Det är bara fråga om hur
mycket vi orkar.
Det är då viktigt att föreningen och dess styrelse har en bred förankring i bygden.
Styrelsen arbetar helt ideellt och kan inte göra allt. Det är viktigt att fler engagerar sig i olika
projekt.
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