Årsmötesprotokoll
Skummeslövsstrands Badortsförening
den 6 juli 2009
§ 1.

Ulf Altinius öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Särskilt välkomnades
kommunens representanter Per Asklund kommunråd, Erland Björkman chef för
Teknik.o service och Charlotta Hansson chef för Samhällsbyggnadskontoret och
arkitekt Andreas Hermansson som representerade företaget Expendo.

§ 2.

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

§ 3.

Dagordningen godkändes.

§ 4.

Till att justera dagens protokoll valdes Stig Melin och Carlarne Lindahl.

§ 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.
Magnus Ragnarsson läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker
ansvarsfrihet.

§ 7.

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2008.

§ 8.

Årsmötet beslutade om oförändrat arvode till styrelsen. Däremot utgår inget extra
arvode till kassören.

§ 9.

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

§ 10.

Förslaget från föregående års årsmöte om tillägg till §6 i stadgarna, vilket innebär
att mandatperioden för styrelsen ska gälla från årsmöte till årsmöte, fastställdes.

§ 11.

Val av styrelse
Ordförande på ett år: Ulf Altinius.
Styrelseledamöter på två år: Nils O Nilsson och Gun Hedin.
Styrelsesuppleant på två år: Oliver Schlick.

§ 12.

Val av revisorer på ett år: Magnus Ragnarsson och Johny Carlsson.

§ 13.

Val av revisorssuppleant på ett år: Allan Möller.

§ 14.

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

§ 15.

Val av valberedning på ett år: Jörgen Bengtsson, sammankallande,
Christine de Salvatore och Christer Nilsson.

§ 16.

Efter att 136 förslag på nytt namn till badortstidningen inkommet vann förslaget
Strandnytt där Anne Gunnarsson och Ingvar Hansson får 500 kr i presentkort hos
Strandpensionatet och Christoffer Sylvan får för förslaget Nytt och Hett ett

presentkort på 200 kr på Strandpensionatet.
§ 17.

Dragning i medlemslotteriet.
Första pris 750 kr: Fredrik Hedenberg
Andra pris 500 kr: Göte Ring
Tredje pris 250 kr: Mikael Wärn

§ 18.

Mottagare av stipendium ur Nils O Nilssons 80-årsfond blev Liselott och Kendro
Wejklint för förtjänstfullt och mycket uppskattat arbete i Skummeslövsstrand.

§ 19.

Inga motioner hade inkommit.

§ 20.

Information
a. Erland Björkman informerade om kommunens visioner. En tanke är att
invånarantalet ska växa till 25000 fram till 2020. För att detta ska vara möjligt
måste Laholm bli mer attraktivt, speciellt i kustbandet, där den största
expansionen kommer att ske. Bättre kommunikationer, bättre marknadsföring
och utökad kommunal service inom alla områden. Det behövs mer tomtmark,
mer byggnation och fler entreprenörer.
b. Charlotta Hansson redogjorde för de olika byggprojekten som är på gång i
Skummeslövsstrand. Den planerade bebyggelsen på Skummeslövsgården/
Havsbrus-tomterna har vunnit laga kraft och kommer snart att påbörjas. Det
första visningshuset är uppfört i Strandridarbyn. Här kommer att uppförs
ytterligare 30 hus. Charlotta informerade även om planerna för flera andra
byggprojekt t.ex. Johanneberg, Stjärnhem och Allarp.
c. Erland och Per informerade om problemen som kommunen ställs inför när
kommunen växer. Vattentillgången från vattenverket i Skottorp måste byggas
ut. en investering på 10-15 milj. Hedhusets reningsverk, som också används av
Båstad kommun, har nått gränsen för sin kapacitet och det måste till en
investering på upp mot 150 milj. för att säkerställa vattenreningen i framtiden.
För att klara av stora mängder regnvatten måste dagvattenledningarna byggas
ut. Detta problem är överhängande redan nu och en årlig satsning på 6-7 milj.
har redan påbörjats.
d. Frågan om de planerade tätortsåtgärderna togs upp. Under 2010-2011 kommer
det att genomföras en försköning av centrala Skummeslövsstrand plus att det
kommer att byggas en lekplats. Planerna kommer att tas fram av kommunen
tillsammans med Badortsföreningen och ortsborna.
e. Frågan om trafikproblemet på bl.a. Kustvägen lyftes fram av en
mötesdeltagare. Per Asklund informerade om att detta är en kommunal
angelägenhet men att det inte finns några pengar för utbyggnad av vägnätet de
närmaste åren.
Det hördes flera kommentarer från deltagarna angående nyttan av den nya
cykelvägen, med tillhörande stolpar, på N. Kustvägen. Enligt kommunen är
pengarna slut så det blir inte någon fortsättning av cykelvägen i närtid.

f. Önskemål om en toalett med dusch vid Berntssons väg framfördes. Per
Asklund besvarade frågan med att Tångallmänningen äger marken och att
kommunen inte kan göra så mycket utan föreningens medgivande.
g. Andreas Hermansson , arkitekt som arbetar för Expendo med Allarp-projektet
informerade om planerna med området. Det planeras för ett unikt projekt, en
småstad med temat ”Good life living” med fokus på seniorer. Ett område med
gator och torg, radhus, villor och lägenheter. Där ska även finnas servicehus,
vårdcentral, butiker, restauranger och annat som medborgarna behöver. Det
planeras att inom en tio-års period bygga ca 300 boendeenheter med plats för
750-1000 personer. Planeringen med detaljplan och skisser är igång. Andreas
välkomnar synpunkter från lokalbefolkningen.
§ 21.

Ordförande tackade de medverkande för intressant information och hoppades att
många kommer att engagera sig i planeringen av de nya bostadsområdena.

§ 22.

Övriga frågor (tillsammans med Vägföreningen).
Inga frågor framfördes.

§ 23.

Mötet avslutades.
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