
Årsmötesprotokoll 
Skummeslövsstrands Badortsförening 

den 12 juli 2010 
 

§  1. Ulf Altinius öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Särskilt välkomnades 
kommunens representanter Erland Björkman, chef för Teknik.o service, Charlotta 
Hansson, chef för Samhällsbyggnadskontoret, Paul Gruber, gatuchef                 
och Kurt Persson, miljöplanerare. 
 

§  2. Till ordförande för mötet valdes Ove Johansson och till sekreterare valdes Gun 
Hedin. 
 

§  3. Dagordningen godkändes. 
 

§  4. Till att justera dagens protokoll valdes Kendro Wejklint och Jörgen Bengtsson. 
 

§  5. Verksamhetsberättelsen som föredrogs av ordföranden godkändes. Ove 
redogjorde i korthet för vad föreningen gjort under året. 
 

§  6. Ordföranden redogjorde för räkenskaperna och årsredovisningen godkändes. 
Johny Carlsson läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet. 
 

§  7. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2009. 
 

§  8. Årsmötet beslutade om oförändrat arvode till styrelsen. Mötet tog också ett beslut 
om att det ska utgå ett arvode till kassören. Detta arvode får bestämmas inom 
styrelsen. 
 

§  9. Medlemsavgiften beslutades att vara oförändrad, 175 kr varav 35 kr går till SS 
Stimmet för drift av Skummeslövsbadet.  
 

§  10. Val av styrelse 
Ordförande på ett år: Ulf Altinius. 
Styrelseledamöter på två år: Ove Johansson och Majvor Nirvén. 
Styrelsesuppleant på två år: Jessica Gudmunsson. 
 

§  11. Val av revisorer på ett år: Ingvar Kristoffersson och Arne Henriksson. 
 

§  12. Val av revisorssuppleant på ett år: Staffan Holmgren. 
 

§  13. Val av aktivitetskommitté på ett år: Jörgen Bengtsson, sammankallande,  
Inger Mexnell, Nils-Göran Nilsson, Tony Andersson, Ulrica Andersson och 
Louise Bergwall. 
 

§  14. Val av valberedning på ett år: Jörgen Bengtsson, sammankallande,  
Christine de Salvatore och Katarina Schlick. 
 

§  15. Dragning i medlemslotteriet. 
Första pris 750 kr: Lars Olsson, Wingrens väg 10 
Andra pris 500 kr: Karin Bromee, Lyckovägen 5F 
Tredje pris 250 kr: Ulla Petersson, Polluxvägen 5 
 



§  16. Mottagare av stipendium ur Nils O Nilssons 80-årsfond blev Elver Åkesson för 
förtjänstfullt och mycket uppskattat arbete i Stimmet och vid ombyggnaden av 
Skummeslövsbadet. Elver Åkesson tackade för utmärkelsen som han kände sig 
mycket hedrad av. Samtidigt berättade Elver om läget på badet idag.  
Ulf passade på att tacka och dela ut blommor till de ledamöter som avgick. 

§  17. Louise Bergwall, Kendro Wejklint, Magnus Ragnarsson, Johny Carlson. 
 

§  18. Inga motioner hade inkommit. 
 

§  19. Information 
a. Erland Björkman informerade om kommunens planer inför framtiden med en 

planerad befolkning av ca 25000 personer fram till 2020.. Det behövs en om- 
eller utbyggnad av reningsverket till en kostnad av ca 100 milj. Även 
vattenverket i Skottorp behöver byggas ut. Dagvattenledningarna kommer 
successivt att byggas ut eller repareras till en årlig kostnad av 7-8 milj. 
Strandkvaliteten inför framtiden måste säkras. Kommunen satsar ca 800000 kr 
årligen men mer behövs. 
Angående ängen har ett avtal kommit till stånd mellan Roland Carlsson och 
kommunen. 
Erland vill ha två representanter från vardera Badortsföreningen och 
Vägföreningen som ska deltaga i planeringen för de kommande 
tätortsåtgärderna. Han menade att det var viktigt med medborgarnas åsikter.  
 

b. Charlotta Hansson informerade om de planprogram som är aktuella för 
Skummeslöv och den inventering an mark och byggnation som kommunen gör 
inför framtiden. Skummeslöv får många förfrågningar om byggnation och 
växer mest av kustorterna. Det behövs samråd angående detaljplanen så att alla 
får vara med och påverka. 
Charlotta redogjorde också kort om den planerade byn småstaden Allarp där 
det kommer att byggas nytt för ca 1000 nya Skummeslövsbor.  
 

c. Paul Gruber informerade om att en gång- och cykelbana planeras mellan 
Helsingborg och Göteborg och då måste det till en utbyggnad genom Laholms 
kommun. Gatubelysningen behöver bytas ut rent miljömässigt men även 
byggas ut efterhand. Det är en inventering av behovet på gång. 
Belysningsproblemet är en stor kostnad för kommunen och kommer att 
åtgärdas efterhand. 
 

d. Kurt Persson redogjorde i korthet för Strandhedsprojektet som varat i sex år. 
Syftet med projektet är att öka den biologiska mångfalden och få ett öppnare 
landskap med mer friluftsliv och solbad uppe i dynerna. 
Kurt ställde några frågor till mötesdeltagarna: 
Bl.a. om de tyckte projektet var bra eller dåligt. Svaret blev helt klart; bra.  
Vem tog initiativet till hedrensningen? Badortsföreningen och Södra Hallands 
Naturvårdsförening.  
Vad tycker ni ska hända i fortsättningen? Svaren blev bl.a. att hålla efter 
vresrosorna. Någon önskade en gångstig i dynerna och någon ville ha tillbaks 
bergtallen.  
Enligt Kurt är planerna inför framtiden att sköta området och hålla borta 
vresrosor och bergtall för att få tillbaka dynerna som de var förr. Att sprida in 
rätt vegetation med mer örter och hedblomster. Kostnaden är beräknad till 2,5 
milj. under 5 år med en kostnad för kommunen på ca 250000 kr.  
 

 



 
§  20. Övriga frågor (tillsammans med Vägföreningen). 

- Dålig täckning för mobilen är ett problem för delar av Skummeslöv. Charlotta 
redogjorde i korthet hur långt kommunens bygglov till Telia, om att bygga en 
mast på f.d.reservcampingen, kommit. Bygglov är beviljat men överklagat.  
- Hur är kommunens uppdatering av vägskyltar var en annan fråga som kom upp 
på mötet. Gruber informerade om att det är en inventering på gång av kommunen 
och att de ca 600 trafik- och namnskyltar som behöver uppdateras kommer att 
åtgärdas under nästa år genom tätortsprojektet. 
- Den snabba trafiken på bl.a. Strandridarvägen och Norra Kustvägen 
diskuterades. Man saknar någon typ av farthinder som håller nere hastigheten. 
Gruber informerade om att det är inget på gång, men att kommunen ser över hela 
trafiksituationen. 
- Vägen till Båstad diskuterades. Erland informerade om planerna med Båstad 
kommun om kommande sträckning av vägen.  
- Träd och annan vegetation som hänger ut över vägen har fastighetsägaren 
ansvar för.  
- Det saknas övergångställen i Skummeslöv. De som finns behöver bättre 
markering med nya målade linjer.  
- Stolparna längs cykelbanan saboteras eller körs på. Gruber förklarade att de 
kommer att kortas och därmed, förhoppningsvis, klara sig bättre. 
- Gatubelysningen på bl.a. Svarvarskogsvägen är inte utbyggd trots många året 
runt boende. Gruber informerade om att hela området ska ses över ur 
trafiksäkerhetsaspekt. 
- Strandkvaliteten är dålig med alla sörja som rinner ut på stranden. Erland 
förklarade att i kommunens satsning på kustområdet ligger även en satsning på 
strandens kvalitet. 
- Ulf redogjorde i korthet för hur långt man kommit med Brygganprojektet. 
Kommunen ska informeras och de senaste ritningarna fanns tillgängliga för 
mötesdeltagarna.  
 

§  21. Mötet avslutades. 
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