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Verksamhetsberättelse 2013 

 
Styrelsen för Skummeslövsstrands Badortsförening avger följande verksamhetsberättelse för 
2013. 
 
Styrelsen 
Följande funktionärer har verkat fram till årsmötet i juli: 
Ordförande   Oliver Schlick   
Vice ordförande  Ove Johansson 
Kassör    Gun Hedin 
Sekreterare   Peter Larsson 
Ledamot   Nils O Nilsson 
Suppleant   Helena Åström 
Suppleant   Markus Philipson 

     
Vid årsmötet utsågs Nils O Nilsson till styrelsens Hedersledamot och lämnade därmed styrel-
sen som vald ledamot.  Oliver Schlick omvaldes till ordförande. Majvor Nirvén och Jessica 
Gudmundsson lämnade styrelsen liksom Markus Philipson som suppleant. Zandra Lundqvist 
och Niklas Lindhe invaldes som ordinarie ledamöter och Matilda Selldén som suppleant.  
 
Efter årsmötet har styrelsen därefter följande sammansättning 
Ordförande   Oliver Schlick   
Vice ordförande  Vakant 
Kassör   Gun Hedin Nilsson 
Sekreterare   Peter Larsson 
Ledamot   Zandra Lundqvist 
Ledamot   Niklas Lindhe 
Suppleant   Helena Åström 
Suppleant   Matilda Selldén 
Hedersledamot  Nils O Nilsson 
 
Ulf Altinius är sammankallande i valberedningen. 
Revisorer är Ingvar Kristoffersson och Arne Henriksson, suppleant Staffan Holmgren.   
 
Föreningen har under 2013 haft 899 medlemmar varav 895 årsbetalande och fyra ständiga 
medlemmar. 
 
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under 2013. Medlemsavgiften var 200 
kr varav 35 kr gick till SK Stimmets verksamhet på Skummeslövsbadet.  
 
Aktiviteter och verksamhet 
Inledningen på det nya året präglades av ett relativt stort antal kommunala planer och akti-
viteter som på olika sätt påverkar Skummeslövsstrand. Badortsföreningen lade ner ett om-
fattande arbete på att lämna synpunkter på förslag till ny detaljplan för Skummeslövs eko-
camping, Tätortsåtgärder i Skummeslövsstrand, Laholms Kommuns Framtidsplan 2030, där 
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vi starkt uttryckte vårt ogillande av exploatering av Svarvareskogen samt Arbetsplan för Inre 
Kustvägen.  
 
Påsktipspromenaden genomfördes traditionsenligt med 100-talet vuxna och barn som delta-
gare. Sockerbagaren bjöd på kaffe/saft med tilltugg. Priser delades ut till såväl vuxna som 
barn. 
 
De aktiviteter som funnits på programmet de senaste åren har planerats och genomförts.  
Ryggraden i detta sommarprogram är de populära tipspromenaderna i juli månad, som lock-
ade 431 deltagare, gympa med Friskis & Svettis, stavgång, virayoga och Qigong på stranden, 
mm. Tyvärr kunde Friskis & Svettis endast åta sig fyra torsdagar i juni-juli p.g.a. ledarbrist. 
 
Midsommarfirandet med Tuta & Kör som dragplåster och sammanhållande kraft genomför-
des traditionsenligt men tyvärr präglades midsommarafton av ett envist regnande vilket på-
verkade både antalet besökare och stämningen. Tuta & Kör lyfte deltagarna – både vuxna 
och barn – och som vanligt blev deras barnshow succé. 
Den sedvanliga glassutdelningen till barnen lättade upp stämningen i regnet. Vi fick också 
besök av både Hallandsposten och Laholms Tidning som kunde konstatera att besökarna 
försökte hålla humöret uppe trots vädret! Lottförsäljningen gick dock trögare än vanligt. 
 
Årsmötet genomfördes 15/7 med ca 100 deltagare. Vinnarna i medelslotteriet för årsmötes-
närvarande blev 3:e pris Börje Larsson, 2:a pris Arne Modig och 1:a pris Staffan Holmgren. I 
lotteriet för samtliga medlemmar gick 3:e pris till Anne Aberg, 2:a pris till Lars Nordvall, och 
1:a pris till Per Schunnesson. 
 
Årets mottagare ur Nils O Nilsson 80-årsfond blev Skummeslövsbadets Ekonomiska Förening, 
vilket applåderades spontant. 
 
I juli genomförde vi tillsammans med Strandpensionatet aktiviteter 19-20/7. Vår picknick-
kväll var välbesökt och där underhöll standup-komikern Bosse Anderberg och Killhults Coun-
tryband stod för musiken. Strandpensionatet genomförde - allsång med räkfrossa i tältet på 
Ängen.  Kvällarna blev välbesökta och stämningen var på topp.  
Bakluckeloppisen genomfördes en mycket varm dag och kom än en gång att bli en succé 
med 70 försäljare och stor publik. Det krävdes flera funktionärer bara för att dirigera trafi-
ken.  
 
Boulemästerskap genomfördes som vanligt i mitten av juli. Årets vinnare blev Annlis och 
Bertil Johansson. På Skummeslövsbadet ordnades bl.a. de omtyckta måndagskvällarna med 
grillning m.m. i SK Stimmets regi. Vidare golfmästerskap där förra årets vinnare Magnus 
Svensson vann även 2013, tennisens dag, mm. Strandmiljö Laholm genomförde Västerhavs-
veckan med flera olika programpunkter i början av augusti. 
 
19 oktober genomförde ”Bevara Svarvareskogen” Svarvareskogens dag. Över 200 personer 
kom till Skoskumsgården och Svarvareskogen. Svarvaren - Johannes Carlsson - lyssnade till 
föreningar, skolor, dagis, privatpersoner och andra som nyttjar skogen och samtliga politiska 
partier var på plats. Barnen lekte, grillad korv serverades och tipsrundan handlade förstås 
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om Svarvareskogen. Badortsföreningen lämnade såväl ekonomiskt som personellt stöd till 
ett lyckat arrangemang. 
 
Höstaktiviteten genomfördes under rubriken ”Vad åt man för mat på 1800-1900 talet i 
Halland?” den 7/11. Matkonsulent Eva Hassel berättade om närproducerad Halländsk mat 
över tiden. Till förrätt serverades grönkålspaj och ärtsoppa med punsch var huvudrätt. Ty-
värr var besöksantalet litet.  
 
Året avslutades med ”En paus i julstöket”. Vår traditionella jultipspromenad genomfördes 
söndagen den 15 december. Ett åttiotal vuxna och tjugotalet barn deltog och priser delades 
ut till både vuxna och barn.  
Tipspromenaden kompletterades med julmarknad utanför Svens Livs. Där fanns även i år 
försäljning från lokala förmågor av diverse julpynt och en del matnyttigt. 
 
Höstens och vinterns stormar och blåst har gått illa vid Badortsföreningens bord och bänkar 
på stranden. Under försommaren har vi därför gjort en omfattande inventering samt repare-
rat där det var möjligt. Det som var dåligt har vi kasserat och Laholms Kommun har förtjänst-
fullt transporterat bort. 
Under våren har vi också påbörjat underhåll av vår föreningsbod på Ängen. Den kommer 
bl.a. att få nytt yttertak.     
 
Strandhedsröjningen har fortsatt. Framför allt har det gällt maskinell röjning av vresros samt 
bränning på delar av strandheden. Röjningen sammanhålls av Laholms Kommun och är fi-
nansierat av EU. EU-finansiering upphör innevarande år. Därefter kommer Laholms Kommun 
att vidmakthålla resultatet av röjningen. 
 
Medlemsförmåner 
Arbetet med att öka värdet av medlemskap i Badortsföreningen har varit omfattande. Ut-
komsten är ett större antal aktiviteter, många av dem kostnadsfria eller rabatterade för 
medlemmar, och ett utökat antal rabatterbjudanden från våra sponsorer och partners är 
andra exempel på detta. 
 
Information 
Under året har Badortsföreningens hemsida fått en rejäl ansiktslyftning. Inför nästa år plane-
rar styrelsen för ytterligare förbättring av hemsidan. Vår satsning på Face-book har också 
varit framgångsrik som en del i vår informationsspridning samt dialog med våra medlemmar 
och andra intressenter. I dagsläget har vi runt 250 som ”gillar oss”.  
 
Samhällsfrågor 
Kommunikationen med främst Kommunen bl.a. om Svarvareskogen, centrumplaneringen 
och stranden har fortsatt under året och varit omfattande.  
 
Centrumplaneringen har varit den tyngsta frågan. Laholms Kommun har delat upp denna i 
två detaljplanesteg: ett för Ängen och Kolonivägen och ett för området vid Kolonitomten och 
Svens Livs.  
Då det gäller Ängen har vi lämnat synpunkter på bl.a. möjlig byggnation där, parkeringsplat-
serna, lekplats och boulebanor samt meddelat vår avsikt att teckna nyttjanderättsavtal då 
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Kommunen tagit över markägandet. Denna detaljplan är antagen av Laholms Kommun. De 
viktigaste av våra synpunkter är tillgodosedda, men inte alla. Detaljplanen är, utan vår med-
verkan, överklagad till Länsstyrelsen. 

Förslag till utveckling av resterande delar av de s.k. centrumåtgärderna är samlat i ett nytt 
detaljplaneförslag. Detta omfattar den s.k. Kolonitomten, området vid Svens Livs, Bageriet 
och utefter Stora Strandvägen. Badortsföreningen och ett 10-tal andra intresseföreningar i 
Skummeslövsstrand har, under lång tid, medverkat i Laholms Kommuns utveckling av dessa 
s.k. Centrumåtgärder. Detta samarbete kröntes genom att Kommunen presenterade ett för-
slag under vårt jubileum 2012. Det nu framlagda detaljplaneförslaget avviker markant från 
jubileumsförslaget. Främst genom att Kolonitomten föreslås få en nästan 12 m hög byggnad 
med en yta om 320 m2. Badortsföreningen är mycket kritisk till detaljplaneförslaget i denna 
del och anser det helt oacceptabelt. Vi pekar i vår inlaga på att kommunen skall agera som 
samhällsbyggare över tid, slå vakt om en ändamålsenlig samhällsutveckling och därmed se 
till att mark finns tillgänglig för de förändringar som alltid sker i en ort. Detta område skall 
därför förbli i kommunens rådighet och användas till allmänna och småskaliga byggnader 
och funktioner på sätt som tidigare beskrivets.  
Vi har därför tillsammans med en handfull andra föreningar i Skummeslövsstrand yrkat på en 
återgång till tidigare presenterat och utställt förslag med ett välkomnande torg med generö-
sa ytor för parkering, torgförsäljning, grönytor och cykelparkering, m.m. och på möjlighet till 
begränsad småskalig bebyggelse i ett våningsplan av typ ”Lundströms Bodar” i Mellbystrand 
anpassade till miljön i Skummeslövsstrand. Vidare att byggnadshöjden för berörda fastighe-
ter anpassas till höjd i nu gällande detaljplan och att förslaget omarbetas vad gäller parker-
ingsplatsernas utformning. Hur Laholms Kommuns ställer sig till vår yrkande är i nuläget inte 
känt. 
 
Laholms Kommun har även tagit fram förslag till detaljplan för stranden. Badortsföreningen 
har yttrat sig över förslaget och stödjer att strandens framtid regleras i detaljplan samt La-
holms Kommun som huvudman för havsstranden. Vi stödjer vidare en i detaljplan reglerad 
uppdelning av stranden mellan bilfria zoner och bilparkering. Denna förutsätts beakta såväl 
de förhållanden som sedan länge tillämpats som nutida regler. Badortsföreningen har under 
lång tid arbetat för en brygga i Stora Strandvägens förlängning. Vi konstaterar nu med glädje 
och tillfredsställelse att bryggan finns med i förslaget till detaljplan. Vårt yttrande innefattar 
även synpunkter på den byggnation som erfordras för service till allmänheten (toalett, 
dusch, omklädnadsmöjligheter, etc.) och för strandskötsel. Slutligen yrkar på att detaljplanen 
fastlägger en funktionell, långsiktig, hållbar och miljöanpassad tillfart med parkering i nära 
anslutning till Skummeslövsbadet. Kommunens fortsatta hantering är i dagsläget inte känd. 
 
Busstrafiken på linje 225 var en period hotad på lör- och söndagar. Badortsföreningen till-
skrev då Region Halland, Hallandstrafiken och Laholms Kommun med begäran om de till-
sammans skulle säkerställa bibehållen busstrafik.  
Linjen trafikeras fortsatt även dessa dagar. 
 
Vi har vidare yttrat oss över Trafikverkets Arbetsplan för Inre Kustvägen, delen från Allarp till 
Båstads nya station. I yttrandet beklagar vi att Verket i planen inte beaktat behovet av buss-
hållplatser utefter vägen mellan Skummeslövsstrand och Båstad station samt vårt förslag att 
av trafiksäkerhetsskäl tillföra en planskild korsning för gång- och cykeltrafik i Allarp.  
Vårt yttrande har inte medfört någon förändring i Trafikverkets planering. 
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Ekonomi 
Badortsföreningen har under året haft i stort balanserade intäkter och utgifter i storleksord-
ningen 230 000 kr och utvisar ett ekonomiskt överskott med drygt 15 000 kr. Vid verksam-
hetsårets slut förfogar därefter Badortsföreningen över totalt ca 60 000 kr. Resultat- och 
balansräkning bifogas. 
För att förbättra och utöka föreningens aktiviteter, kompensera för ökade kostnader för dem 
samt öka likviditeten beslutade Årsmötet, på Styrelsens framställan, att höja medlemsavgif-
ten med 50: - till 250: - fr.o.m. 2014.  
 
Slutord 
Styrelsen fortsätter sitt arbete för en bra och säker utveckling av Skummeslövsstrand och för 
att behålla och utveckla ett brett utbud av aktiviteter även under kommande år. 
Det arbete vi påbörjat, med förbättrad information och kommunikation via vår hemsida och 
Facebook, kommer att utvecklas under kommande verksamhetsår. 
Insatserna för att öka värdet av medlemskap i Badortsföreningen har också varit omfattan-
de. Fler aktiviteter, merparten kostnadsfria eller rabatterade för medlemmar, och erbjudan-
den från våra sponsorer och partners är exempel på detta. Styrelsen avser att öka ansträng-
ningarna även inom detta område.    
 
Avslutningsvis vill vi tacka för det stöd som under året lämnats av medlemmar, samarbets-
partners och sponsorer.  
 
 
 
Skummeslövsstrand 2014-07-01 
 
 
 
 
Oliver Schlick  Peter Larsson Gun Hedin Nilsson  
 
 
 
Zandra Lundqvist Niklas Lindhe 


