Verksamhetsberättelse Västra Karups Byaråd
2012
• Arbetet med att bilda ett byaråd inleddes under hösten 2012.
Processen initierades som en del av Leaderprojektet Byaråd på Bjäre
startat av Folkpartiet i Båstad.

• Representanter från lokala föreningar (VKIF, Bygdegårdsföreningen,
Föräldraföreningarna på skolan och förskolan, Svenska kyrkan) och
näringsliv (Lindströms livs) tillfrågades om att delta i bildandet av ett
interimistiskt byaråd. Byarådet representerade Västra Karup med
omnejd, dvs. de kringliggande byar som genom församling och
offentlig service känner tillhörighet till byn.

• Förstudier och inventeringar av resurser och värden genomfördes av
det interimistiska byarådet under ledning av Byaråd på Bjäre. Förslag
på syfte och stadgar för Västra Karups byaråd togs fram.

2013
• Byarådet bildades formellt vid ett stormöte i Bygdegården (10 mars).
Utannonserat genom de medverkande föreningarna och företagen
(45 deltagare). Stadgar och syfte antogs av mötet och en styrelse med
fem ledamöter valdes. Mötet arbetade med idéer på vad byarådet
skall arbeta med och vilka styrkor och värden som finns i Västra
Karup med omnejd och som byarådet kan arbeta med att förädla.

• Med stöd av Byaråd på Bjäre ansökte byarådet till kommunstyrelsen
om att få bli remissinstans i kommunala frågor som rör Västra Karup.

• VK Bladet, ett informationsblad om vad som händer i VK,
sammanställdes och delades ut i hushållen i byn.

• En grillkväll med tipsrunda utanför Bygdegården arrangerades (40
deltagare). Idéer om vad byarådet kan arbeta med samlades in,
såsom; egen hemsida, cykelfest, byamiddagar.

• Byarådet bjöd in samtliga lokala partier till en presentation av
byarådet och vad föreningen kommer att arbeta för (representanter

från Folkpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna
närvarade).

• En grupp på Facebook startades som ett sätt att nå ut med
information från byarådet och för allmän kommunikation mellan
invånare i Västra Karup med omnejd.

• En e-postlista upprättades för informationsspridning med samtliga epostadresser i VKIFs medlemsregister, föräldraföreningarnas epostlistor samt andra insamlade adresser.

• En byamiddag i Bygdegården arrangerades med stöd av Byaråd på
Bjäre och med över 180 deltagare som åt kycklingsoppa och bröd.

• Byarådet arbetade tillsammans med Leaderprojektet Bjäreslingan för
att cykelleden Kattegattsleden mellan Båstad och Torekov skulle dras
genom Västra Karup istället för mellan byn och Hov så som Båstad
Turism föreslagit. En skrivelse till kommunstyrelsen om detta togs
fram tillsammans med VKIF och skolans föräldraförening. Förslaget
röstades ner i kommunstyrelsen med stöd av Socialdemokraterna och
Moderaterna, som förespråkade den sträckning av leden som gick
utanför byn och som tagits fram av Båstad Turism.

• Byarådet uppmärksammade att kommunens presentation av byn på
webben var inaktuell och behövde revision. Vi tog själva fram en ny
presentation som nu finns på kommunens hemsida.

2014
• Byamiddag i Bygdegården arrangerades med över 110 deltagare som
bjöds på korvstroganoff och ris samt filmvisning för barnen.

• Stormöte hölls i församlingshemmet (3 april), utannonserat i
Lokaltidningen och med lokala anslag och byarådets e-postlista (25
deltagare). Det talades om vikten av cykelvägar, oro för
Bjärehemmets och skolans framtid, samt om kommunala tomter i
”Lindströms backe”. Styrelse fick mandat att utveckla Byarådet för
ytterligare ett år.

• Byarådet arbetade med en folder som presenterar Västra Karup samt
en hemsida (www.västrakarup.se) och en Facebook-sida för
presentation av byarådets verksamhet.

• Möte hölls med representant från Leaderprojektet Torekov året runt
för utbyte av erfarenheter och idéer.

• Två medborgarförslag inlämnades av byarådet till kommunstyrelsen;
ett om cykelvägar mellan Grevie-Västra Karup-Glimminge-Hov och
ett om etablering av kommunala tomter i Lindströms backe.

• Grillkväll på lekplatsen i byn arrangerades med 50 deltagare.
• Byarådet träffade kommunchef Katarina Pelin för att presentera
byarådets pågående arbete och framtagna visioner.

• Midsommarfirande på lekplatsen i byn arrangerades med 45
deltagare.

• Cykelfest i Västra Karup med omnejd arrangerades med 50 deltagare.
Deltagarna åt en tre-rätters meny hemma hos olika personer och
kvällen avslutades med fest i Krags tvätthall.

• Byarådet tog tillsammans med kommunen fram ett förslag till
ambulerande byacafé i Västra Karup med stöd från
Arbetsmarknadsenheten. Förslaget kan genomföras om det finns en
lokal att tillgå.

• Annons i Lokaltidningen om höstens aktiviteter.
• Byarådet genomförde tillsammans med projektledaren för
Leaderprojektet Ung på Bjäre intervjuer med ungdomar från Västra
Karup om hur det är att vara ung på Bjäre.

• Byamiddag i Bygdegården arrangerades med över 100 deltagare som
bjöds på gulaschsoppa med bröd samt filmvisning för barnen.

• Logga för Västra Karups byaråd togs fram.
• Familjeaktivitet i Idrottshallen arrangerades, ”inte-nudda-golv” och
”skeppsbrott” med 21 deltagande barn.

• Möte med Bjäres övriga byaråd (ÖK, Grevie, VK och Förslöv) och
kommunens ledande tjänstemän med information om arbetet kring
kommunens nya översiktsplan samt kommunens visioner.

• Julmarknad i byn arrangerades med ca 30 utställare och
uppskattningsvis 1000 besökare.

• Byarådet träffade kommunens trafikingenjör angående möjligheten
att anlägga cykelväg längs Glimmingevägen fram till idrottsplatsen.
Trafikingenjören genomförde ett platsbesök med Trafikverket som
meddelade att en gc-väg längs den sträckningen är svår att

genomföra pga. av platsbrist och stora kostnader för
dagvattenavrinning. Trafikverket meddelade också, med anledning av
byarådets medborgarförslag, att cykelväg mellan Grevie och Västra
Karup kommer byggas 2022-2025 men att ingen cykelväg mellan
Västra Karup och Hov är aktuell.

2015
• Stormöte hölls i bygdegården (9 februari) i samband med byarådets
årsmöte. VKIF, Bygdegårdsföreningen, Församlingen och
Föräldraföreningen för skolan berättade om sina visioner. I mindre
grupper arbetades det med byinvånarnas visioner för Västra Karup.

• Dokumentet ”Visioner för Västra Karup” togs fram. Med underlag från
stormötet sammanställdes ett dokument om hur vi i och omkring
Västra Karup vill att samhället ska utvecklas. Dokumentet skickades
till kommunchefen och samhällsbygnadschefen och fick god respons.
Dokumentet skickades även ut till alla partierna i Båstads kommun.

• I samband med omvalet i Båstad kommun kontaktade vi de olika
partierna för deras syn på Västra Karup. Vår ambition var att ha möte
med de tre partier som invånarna i Västra Karup främst röstat på
(Bjärepartiet, Moderaterna och Centern). Vi träffade såväl Centern
som Moderaterna, men Bjärepartiet avböjde. Övriga partier,
Liberalerna, Socialdemokraterna, Miöjöpartiet och
Kristdemokraterna, förutom Sverigedemokraterna skickade
synpunkter till oss och allt material publicerades på vår hemsida och
Facebooksida. Vi hade ett möte på kommunhuset där Kommunchefen,
Vård- och omsorgschefen, Skolchefen samt representanter från
Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Centern och
Bjärepartiet deltog.

• Sommarlovets början firades traditionsenligt med en grillkväll på
lekplatsen i byn som många (ca 60st) kom till.

• Midsommarafton firades med dans kring midsommarstången som i år
skänktes till byn av förskolan.

• Den 19 september var det dags för cykelfest i Västra Karup med
omnejd. Antalet deltagare ökade och i år var vi 60 stycken som
cyklade hem till varandra.

• Arbetet med cykelväg i Västra Karup fortsatte. Trots utfästelser från
politiken fanns det i den nya budgeten inga satsningar på cykelvägar i
Västra Karup. En skrivelse angående detta skickades till
kommunfullmäktige utan konkret svar.

• Kommunen bidrog i år med en gran som har lyst upp byn vid
Audioteknik.

• Årets julmarknad gick av stapeln den 5 december i stormväder. Trots
detta hade vi många utställare och uppskattningsvis 600 besökande.

• Möte med parkingenjören om att utforma en samlingsplats i Västra
Karup. Inga pengar för detta är avsatta i kommunens budget.

2016
• Stormöte hölls i församlingshemmet (1 februari) i samband med
byarådets årsmöte. VKIF berättade om det nya utegymmet, Birgit
Nilssons Museet informerade om kommande händelser på museet,
kommunens trafikingenjör informerade om de nya buss- och
tågförbindelserna på halvön och byarådet informerade om aktiviteter
i byn.

• Under året har byarådet deltagit i samverkansmöten med övriga
byaråd i kommunen där kommunens tjänstemän har informerat om
bostadsplaner, cykelvägar, skolstruktur, byutveckling, och integration
i kommunen.

• Vi har haft ett möte med planchef Olof Selldén om Västra Karups
utformning.

• Vi har deltagit i kommunens integrationsarbete genom att medverka
på informationsmöten, hjälpt till att ordna en grillkväll samt
informerat om Kompis Sveriges arbete.

• Sommarlovets början firades traditionsenligt med en grillkväll på
lekplatsen i byn. Denna gång utan tipsrunda då fotbolls-EM pockade
på uppmärksamhet.

• Midsommarafton firades med dans kring midsommarstången.
• Den 3 september var det cykelfest i Västra Karup med omnejd med en
avslutande fest hemma hos Carin och Henrik Nilsson. Antalet
deltagare i år var 60 stycken.

• Kommunen sponsrade även i år Västra Karup med en gran som har
lyst upp byn vid Audioteknik.

• Årets julmarknad gick av stapeln den 3 december. Vädret var mycket
vackert och vi hade några nya utställare. Området vid
busshållsplatsen var avspärrat med halmbalar och här hade flera
skolklasser mat och dryckesförsäljning vilket bidrog till en skön
stämning och mycket folk.

• Byarådet har haft kontakt med Bjäre Kraft angående fiber i byn. Vi
har gått ut med information om att man ska anmäla sitt intresse.

2017
• Stormöte hölls i församlingshemmet den 30 januari i samband med
byarådets årsmöte. Henrik Throneé, Magnus Larsson och Jens Nygren
informerade om planerna att bilda ett byägt lokalt fastighetsbolag
som tar över Bjärehemmet. Byn visade ett stort intresse för detta och
runt 90 personer medverkade på mötet. I april såldes Bjärehemmet
för 18 miljoner till ett fastighetsbolag från Kullahalvön.

• Byarådet har träffat Bjäre Kraft och lämnat in 87 intresseanmälningar
för indragning av fiber vilket blev startskottet för fiberanslutning i
Västra Karup. Arbetet flyter på och alla bör vara anslutna i juni 2018.
Just nu arbetar Bjäre Kraft med projektering av fiberanslutning i
Glimminge och planen är att fastigheterna i Glimminge ska vara
anslutna innan årsskiftet

• Under året har byarådet deltagit i samverkansmöten med övriga
byaråd i kommunen

• Sommarlovets början firades traditionsenligt med en grillkväll på
lekplatsen i byn. Tipsrunda med goda priser (Choklad).

• Midsommar bjöd på fint väder och byarådet ordnade
midsommardans nere på lekplatsen i byn. Kå-Ge kaminprodukter
bjöd på godisregn till barnen.

• Cykelfesten den 16 september lockade runt 60 deltagare och testade
en ny variant där alla åt efterrätt tillsammans i klubbstugan. Mycket
trevligt men lite väl högljutt.

• Byarådet tillsammans med Aktiv Livsstil bjöd in på kulturvandring
runt Västra Karup. Start vid Birgit Nilssons museum där Gitte

informerade. Därefter gick runt 100 deltagare en 9 km runda förbi
bjäragården, påarp, kyrkan och drottning hall. Linus Elvertsson bjöd
på intressanta historier från förr.

• Västra Karups byaråd har tillsammans med föräldraföreningen på
Västra Karups skola skrivit en insändare kring syskon- och
kompisåkning på Bjärehalvön. Där ett förbud har lett till en ökad
isolering av barn ute på landsbygden. Precis innan höstterminens slut
gick ett förslag på att testa kompisåkning igen igenom.

• Lördagen den 9 december anordnade byarådet Västra Karups lilla
julmarknad. Vi hade fint väder och många besökare. Tyvärr något
färre utställare än vanligt men vi höll till på en mindre yta (endast
parkeringen vid loppisbutiken) så det var full aktivitet där.

2018
• Årsmöte hölls i församlingshemmet den 5 februari
• Byarådet har jobbat för att hela Västra Karup med omnejd ska få
fibrer och har samlat in namn som vi har skickat till Bjäre Kraft.

• Under året har byarådet arbetat aktivt med att det ska finnas en
gemensam skola för barnen på sydvästra Bjäre i Västra Karup. Efter
valet i september 2018 blev det en majoritet för en gemensam skola i
VK.

• Sommarlovets början firades traditionsenligt med en grillkväll på
lekplatsen i byn. Då sommaren var torr och det rådde eldningsförbud
lånade vi en gasolgrill (detta var innan det rådde grillförbud).
Tipsrunda med goda priser (Choklad).

• Midsommar bjöd på fint väder och byarådet ordnade
midsommardans nere på lekplatsen i byn. Stor uppslutning och som
vanligt bjöd Kå-Ge kaminprodukter på godisregn till barnen.

• Som respons på Båstad turisms vandringskarta där vandringar i och
omkring Västra Karup saknades, tipsade byarådet om sex olika
vandringar runt VK på facebook.

• En insamling till förmån för att marknadsföra Västra Karup startades.
4500kr kom in i bidrag från privatpersoner och företag. Anna Nilsson
fick i uppdrag att göra en kulturkarta.

• Kommunens förslag på ny översiktsplan gick ut på samråd och
byarådet lämnade in sina synpunkter.

• Cykelfesten blev inställd pga för få anmälningar.
• Lördagen den 8 december anordnade byarådet Västra Karups lilla
julmarknad. Det blåste och regnade men trots detta var det många
besökare. Tyvärr färre utställare även detta året. Nytt för i år var en
traktorsutställning vid El-tjänst och byarådet sålde VK-kassen. Håkan
Philipsson signerade sin bok på El-tjänst.

