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Den 4 mars 2008 träffades en allians av föreningar, företag och andra enskilda personer som vill arbeta för
bygdens utveckling. Där bildades formellt ÖstraRydsbygdens Byalag ideell förening. Verksamheten har
kommit igång bra, tillsammans med föreningarna har sökts stöd för flera EU-projekt. Bygdepeng, har
beviljats av länsstyrelse/kommun 6 000: - per år, stadgar för föreningen har tagits fram:
Utdrag Stadgar § 2 ÄNDAMÅL
Mom. 1 Att utveckla Östra Rydsbygden med säte i Östra Ryd Söderköpings kommun
Mom. 2 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden
Mom. 3 Föreningen har till ändamål att vara en allians av i bygden verksamma föreningar företag och
enskilda som vill arbeta för att utveckla Östra Rydsbygden
Mom. 4 Föreningen skall arbeta för att driva projekt för utveckling av bygden
Mom. 5 Verksamheten syftar till kontakter gentemot företag organisationer, myndigheter och
privatpersoner för att genomföra föreningens mål.
Mom. 6 Föreningen skall aktivt förse medlemmar och styrelse med information, som främjar
verksamheten
Mom. 7 Medlemmar skall aktivt, arbeta med att utveckla bygden.
§ 3 ORGANISATION
Föreningen utövar sin verksamhet enligt följande: Årsmöte, medlemsmöte, styrelse och revisorer.
Föreningen kan utöva verksamhet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt

Föreningen är öppen för alla som vill verka för bygdens utveckling. Alla föreningar i bygden är nu anslutna,
men man kan även vara enskild medlem i byalaget (detta gäller även sommarboende).
För 2016 har beslutats att medlemskapet skall vara gratis.

Vision för Östra Rydsbygdens Byalag
Östra Rydsbygdens Byalag skall vara en självklar plattform för bygdens föreningar och enskilda
medlemmar för att främja och stödja projekt och idéer som tjänar till att utveckla bygden inom valda
områden med syfte att göra bygden till en attraktiv plats att bo, arbeta, tillbringa fritid och driva
verksamhet på. Byalaget skall tjäna som plattform för marknadsföring av bygden, i olika former och
media, samt i kontakter med myndigheter och företag för att betjäna bygdens föreningar och enskilda
medlemmar gällande utvalda idéer och projekt.
Rådslag och annan verksamhet. Under året har hållits ett rådslag med god anslutning. Alla var positiva till
de diskuterade projekten.
Fortsatt utbyggnad av bredband, ny affär tillsammans med servicepunkt vid macken, samt byggnad av
allaktivitetshus diskuterades. Under året har hållits 2 protokollförda styrgruppsmöten. I övrigt har
projektgruppen för byggande av affär tillsammans med café och servicepunkt haft ett flertal möten.
Föreningen har gemensamt med Söderköpings kommun byggt bredbandsnät, där c:a hälften av Östra Ryds
befolkning har haft möjlighet att ansluta sig, södra delen har bildat en bredbandsförening där projektering
sker för utbyggnad av bredband. Tillsammans med IP-Only och Eon har Bredband Östra Ryd syd samförlagt
c:a 3 mil fiberbredbandsrör i sitt område. I området Bredband Östra Ryd syd, har samlats in medlemmar
med stor anslutningsgrad för byggande av fibernät, markavtal har tecknats. Därmed kan alla fastigheter,
företag och boende i bygden erbjudas ett öppet fiberbredbandsnät till en rimlig kostnad, samtidigt som
eleverna i bygdens skola får väsentligt bättre datauppkoppling som underlättar skolarbetet och gör det lättare
att få ungdomar att bosätta sig i bygden. Ett digitalt nät hjälper också äldre att kunna bo kvar hemma med ett
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säkert trygghetslarm, samt företagare och andra att kunna arbeta från hemmet på ett bättre sätt. Idag finns
ingen Telia/Skanova fiber i bygden varför man även hoppas att fiberanslutning av telemasterna i området
skall ske, det underlättar mobiltelefontäckningen, som idag är obefintlig eller dålig i stora delar av bygden.
ÖstraRydsBygdensByalag verkar för bygdens framtida utveckling genom ett brett engagemang i ett flertal
frågor som t ex ökad trivsel för de boende, ökat medinflytande i kommunala frågor, lokal information till de
boende, marknadsföring av bygden, ökad inflyttning, trygghet för innevånare, ökad turism, flera bostäder
m.m.
Ett viktigt syfte med Bygdepengen är att underlätta samverkan mellan samtliga föreningar och boende i
området. Alla boende i området deltar i arbetet genom rådslag, en styrgrupp med personer utsedda av
föreningar och intresserade med c:a 15 aktiva svarar för det operativa arbetet.
Alla boende i området inbjuds att delta i utvecklingsarbetet och att påverka hur bygdepengen används.
Föreningen är ett samverkansorgan och samarbetar med andra föreningar inom samma geografiska område
för bygdens allmänna utveckling.
Det geografiska område föreningen arbetar i är Östra Ryds Bygden.
Projekt.
Föreningen har med framgång lämnat synpunkter på förslag till ny översiktsplan för Söderköpings kommun.
Föreningen har två representanter i Kommunens landsbygdsgrupp.
Flera Leaderprojekt har genomförts i föreningens regi.
Genomförda projekt, bland annat: Boulebana inomhus som används flitigt, initiativ till gång o Cykelväg
genom Östra Ryds samhälle.
I samarbete med Söderköpings kommun, Länsstyrelsen i Östergötland och med Kustlandet Leader har
föreningen byggt och driver tillsammans med Q-star en bränslemack på orten. (med större försäljning per år
än väntat).
I ett projekt att i samarbete med Kommun/Länsstyrelsen/Leader Kustlandet har ”Affärn” i Östra Ryd öppnat,
nu återstår att utveckla ett servicecenter. En särskild projektgrupp har bildats för att i form av en ekonomisk
förening, planera, driva och bygga affären, med café och servicecenter. Insattser i den ekonomiska
föreningen har tecknats.
Maggan Hultström leder projektet med affären.
Ett stort ideellt arbete har skett, vid byggandet av affären, samt av lantbrukare tillsammans med lastbilsägare
i bygden att transportera fyllgrus till en grusplan där ”Affärn i Östra Ryd” har byggts, sökta
investeringsmedel har beviljats.
Sven Andersson har sågat virke av skänkt timmer från bönder i trakten, att användas till byggandet, de
uttjänta skolbarackerna vid Östra Ryds skola har föreningen flyttat och använt till bygget.
Ordförande i föreningen ÖstraRydsBygdensByalag är Ulric Nilsson Hållstad.
En styrgrupp har bildades för att driva projektet att tillsammans med kommunen bygga ett allaktivitetshus i
Östra Ryd,
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