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Verksamhetsberättelse för 2010 
Styrelsen för Skummeslövsstrands Badortsförening får härmed avgiva årets 
verksamhetsberättelse. Följande funktionärer har verkat under året: 
 
Styrelse 
Ordförande  Ulf Altinius 
Vice ordförande Ove Johansson 
Kassör  Gun Hedin 
Sekreterare   Gun Hedin 
Ledamot  +ils O +ilsson 
Ledamot  Majvor +irvén 
Suppleanter  Oliver Schlick och Jessica Gudmundsson  
 
Revisorer  Ingvar Kristoffersson och Arne Henriksson 
Suppleant  Staffan Holmgren 
 
Aktivitetskommitté Jörgen Bengtsson, Inger Mexnell, +ils-Göran +ilsson, Ulrika 

och Tony Andersson samt Louise Bergwall  
 
Valberedning Jörgen Bengtsson, Christine de Salvatore och Katarina Schlick 
  
Medlemsantal: Fyra ständiga medlemmar 
Årsbetalande: 1060 
 
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under året. Medlemsavgiften är fr o 
m 2009 175 kr varav 35 kr går till SS Stimmets verksamhet på Skummeslövsbadet som 
numera bedrivs enligt avtal med ägaren, Skummeslövsbadet Ekonomisk Förening .  
 
Påsktipspromenaden som nu blivit tradition och genomfördes i mycket dåligt väder, 
kallt, regn och blåst. 116 vuxna och barn deltog och efteråt smakade det bra med  
kaffe/saft och tilltugg som Sockerbagaren hade vänligheten att bjuda på. Priser 
utdelades till både vuxna och barn. 
 
Midsommarfirandet med Tuta & Kör är nu en väl etablerad tradition och gynnades av  
mycket fint sommarväder Efter dans kring majstången och glassutdelning avslutades 
eftermiddagen med Tuta & Körs uppskattade barnshow. Festen var mycket välbesökt, 
vi bedömer att antalet besökare ökat efter hand de senaste åren. Lotterierna var som 
vanligt mycket populära och trots utökat antal tog lotterna slut. 
 
Föreningens sommartidning kom ut för första gången med nya namnet ”Strandnytt” 
och i övrigt med sedvanligt innehåll och annonser. 
 
Årets stipendium ur +ils O +ilssons 80-årsfond tilldelades Elver Åkesson för förtjänst- 
fullt arbete sedan många år med Skummeslövsbadet. 
 
Översyn av föreningens bord och bänkar har fortsatt och komplettering med nya 
bänkar och bänkbord har fortsatt. 
 
Under året har strandhedsröjningen fortsatt med framför allt ljungbränning i dynområ- 
det och viss röjning av vresrosor. +u pågående projekt upphörde 2010-09-30 och ansö- 
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kan om ytterligare medel för fortsatta skötselinsatser har inlämnats till länsstyrelsen av 
kommunens projektledare för Agenda 21. 
 
Sommaraktiviteterna har genomförts med överlag flitigt deltagande, bl a Friskis och  
Svettis sommargympa torsdagar från mitten av maj till slutet av augusti, samt fyra 
tipspromenader  under juli. Ett stort tack till Åke och Anders Walldén på Skottorps 
Stengods för hallandsgrytorna som varje vecka delades ut som första pris bland de 
vuxna. 
En nyhet för året var massage på ängen under juli som drevs av ett privat företag. 
En ytterligare ny aktivitet, Baklucke-loppis, genomfördes lördagen den 17 juli. 
Boulemästerskapet 19-20 juli vanns av xxxxxxxxxx 
Golfmästerskapet om Badortsföreningens vandringspris genomfördes 23-26 juli. Man 
tävlade om Badortsföreningens vandringspris; vinnare blev Magnus Svensson. 
Varmluftsballongen återkom ännu en gång och kunde genomföra ett antal uppstig- 
ningar med nöjda passagerare och många åskådare på marken. 
 
För sjunde gången arrangerade Badortsföreningen ett par höstaktiviteter. Peter Korns 
föredrag om odling i torra miljöer i september fick tyvärr ställas in pga för få anmälda. 
Vinprovningen med temat Pinot +oir i oktober blev däremot snabbt fulltecknadö 
Sist i raden av aktiviteter var jultipspromenaden söndagen den 19 december. 
 
Badortsföreningen sponsrade SS Stimmet med de på årsmötet beslutade 35 kr av varje 
medlemsavgift till hjälp för att kunna driva badet. Dessutom sponsrade vi en del av 
kostnaderna för SS Stimmets allsångskväller i juli månad varav någon fick ställas in.    
 
Vi har under året haft fortsatta kontakter med kommunen om olika åtgärder för Skum- 
meslövsstrands bästa, bl a ett möte om de planerade tätortsåtgärderna där även repre- 
sentanter för vägföreningen deltog. Som resultat av mötet har kommunen uppdragit åt 
en konsult att ta fram ett samlat förslag till åtgärder på ängen som kommer att övertas 
av kommunen men fortsatt nyttjas av badortsföreningen; bl a anläggande av en efter- 
längtad lekplats. Dessutom ingår i konsultuppdraget förslag till åtgärder längs Stora 
Strandvägen och en smidig lösning av trafikföringen i korsningen vid Svens Livs. Rep- 
resentanter för föreningen har följt WSP:s arbete med förstudien för bryggan som 
överlämnades till oss i mitten av maj. Den fortsatta processen för bryggan är beroende 
av ett antal förutsättningar som nu hanteras av Laholms kommun. Styrelsen har beva- 
kat planprocessen för ”Småstaden Allarp” samt ett par andra planärenden. 
 
Skummeslövsstrand den 31 december 2010. 
 
 
 

Ulf  Altinius      Ove Johansson   Gun Hedin 

 

 

 

 

Majvor Nirvén     Nils O Nilsson 


