
Verksamhetsberättelse 2011 
Styrelsen för Skummeslövsstrands badortsförening får härmed avge årets verksamhets- 
Berättelse. Följande funktionärer har verkat under året: 
 
Styrelse 
Ordförande  Ulf Altinius 
Vice ordförande Ove Johansson 
Sekreterare  Gun Hedin 
Kassör  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 Camilla  Jansson 
 
Valberedning                    Jörgen Bengtsson, Christine de Salvatore och Katarina Schlick 
 
Medlemsantal:                  Fyra ständiga medlemmar 
Årsbetalande                     960 stycken 
 
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under året. Ett konstituerande 
sammanträde samt ett möte med styrelse och aktivitetskommitè. Medlemsavgiften var  
fortsatt 175 kr, varav 35 kr går till SK Stimmets verksamhet på Skummeslövsbadet  
som drivs enligt avtal med ägaren Skummeslövsbadet Ekonomisk Förening. 
 
Påsktipspromenaden inledde traditionsenligt säsongen. Solen sken från en klarblå 
himmel när de 272 vuxna och barn tog sig runt slingan. Efteråt bjöd Sockerbagaren på  
kaffe/saft med tilltugg. Priser delades ut till såväl vuxna som barn.  

 
Midsommarfirandet med Tuta&Kör genomfördes under mycket bra väder. Efter 
dansen och glassutdelningen avslutades eftermiddagen med Tuta&Körs bejublade 
barnshow. Att festen är uppskattad märks eftersom antalet besökare fortsätter att öka 
och lotterierna säljer bra (bl.a. mjukisdjuren var väldigt populära). Som vanligt  
sponsrades midsommarfirandet av Skottorps Golv, Sinclair Offset, Jörgen Johnsson 
Bygg, SHK och Engelholms glass. Strandpensionatet hade servering i anslutning till 
firandet. 
 
Sommartidningen ”Strandnytt” kom – något sent – ut med sitt andra nummer, som 
alltid lika uppskattat. ,oteras bör att layouten fräschats upp betydligt. 
Årets stipendium ur ,ils O ,ilsssons 80-årsfond tilldelades Roland Carlsson för sina 
insatser inom SEF och för Skummeslövsbadet. 
Strandhedsröjningen har tilldelats medel för fortsatta skötselåtgärder av länsstyrelsen 
vilket innebär att skötselgrupperna fortsätter sitt arbete. Även ljungbränning och röj- 
ning av vresrosor kommer att fortsätta. Styrelsen har beslutat tilldela skötselgrupperna 
stimulansbidrag för röjning vid föreningens bord och bänkar längs stranden. 
 



Sommaraktiviteterna har genomförts med som tidigare år stort deltagande, bl a Friskis 
& Svettis från början av juni till mitten av augusti, samt fyra tipspromenader i juli 
månad. Ett stort tack till Åke och Anders Walldén på Skottorps Stengods för Hallands-
grytorna som varje vecka delades ut som första pris för vuxna. Även Qigong på 
stranden genomfördes som tidigare år.  
En nyhet för året var stavgång måndagar och virayoga på tisdagar med Åsa ,iklasson 
under tiden slutet av juni t o m början av augusti. Föreningen Strandmiljöa Laholm 
ordnade ett par vandringar för både vuxna och barn längs stranden och i bl a Svarvare-
skogen under juni, juli och augusti. 
Bakluckeloppisen som anordnades föregående år upprepades och blev en succé med 
köer på både säljar- och köparsidan och visst behov av trafikdirigering. 
 
Boulemästerskapet genomfördes 11—12 juli  
Vinnare blev ,isse Johansson/Bo Ivansson 
 
Golfmästerskapet 22—24 juli. Vinnare blev Magnus Svensson 
 
En ny idé iscensattes fredagen den 22 juli – en picknick-kväll med humor och värme!  
P.g.a. mycket osäker väderprognos hyrdes snabbt ett tält som bidrog till en bra 
stämning under kvällen då Martin Svensson (känd ståuppare) både var conferencier 
och underhållare och Inger & Rickard medverkade med sång och musik. Vidare visade 
trollkarlen Marko upp sin fingerfärdighet. Kvällen var välbesökt och redan där väcktes 
tanken på da capo. 
Dessutom kunde tältet användas vid söndagens friluftsgudstjänst. 
 
En höstaktivitet genomfördes – vinprovningen i oktober med Spanien som tema var som 
vanligt välbesökt och Mikael Kahlins trevliga framförande bidrog till den goda 
stämningen.  
Slutligen avslutades året med sedvanlig jultipspromenad och korv- 
grillning söndagen den 18 december. 
   
Badortsföreningen sponsrade SK Stimmet med de på årsmötet beslutade 35 kr per 
medlem som skulle vara till hjälp för att kunna driva verksamheten på badet. 
 
Vi har under året haft fortsatta kontakter med kommunen om bl.a. tätortsåtgärderna 
där ett konsultförslag presenterades under våren, dels för ängen, dels för korsningen vid 
Svens Livs. Diskussionen om dessa båda åtgärder fortsätter med inriktning på en ur alla 
aspekter bra och hållbar lösning. 
I början av året uppmärksammades styrelsen på att det fanns tankar på ytterligare 
bebyggelse öster om Svarvareskogen ut mot väg E 6 och att kommunen skulle vara 
beredd att ge exploatören tillstånd att ta fram planprogram. Efter ett möte med 
kommunledningen i februari bromsade kommunen ärendet vilket innebär att inga 
ytterligare plantillstånd för bebyggelse i Skummeslövsstrand skulle ges förrän en sam- 
lad översyn av förutsättningarna gjorts (bl.a. avseende behovet av kommunal service). 
Denna översyn hade inte påbörjats före årsskiftet. I övrigt har styrelsen bevakat den 
fortsatta planprocessen för ”Småstaden Allarp” inklusive Inre kustvägen samt ett 
planärende gällande Skummeslövs Ekocamping och Skoskumsgården. 
 
 
 



Skummeslövsstrand den 31 december 2011 
 

 

 

 

Ulf Altinius   Ove Johansson  Gun Hedin 

 

 

 

 

Nils O Nilsson  Majvor Nirvén 


