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Verksamhetsberättelse 2014 

 
Styrelsen för Skummeslövsstrands Badortsförening avger följande verksamhetsberättelse för 
2014. 
 
Styrelsen 
Följande funktionärer har verkat fram till årsmötet i juli: 
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 

     
Efter årsmötet har Peter Larsson utsetts till vice ordförande och Louise Wilhelmsson adjun-
gerats till styrelsen, som därefter har följande sammansättning: 
Ordförande   Oliver Schlick   
Vice ordförande  Peter Larsson 
Kassör   Gun Hedin Nilsson 
Sekreterare   Peter Larsson 
Ledamot   Zandra Lundqvist 
Ledamot   Niklas Lindhe 
Suppleant   Helena Åström 
Suppleant   Matilda Selldén 
 
Hedersledamot  Nils O Nilsson 
Adjungerad   Louise Wilhelmsson 
 
Christine de Salvatore är sammankallande i valberedningen i vilken även Jörgen Bengtsson 
och Louise Wilhelmsson är valda. 
Revisorer är Ingvar Kristoffersson och Arne Henriksson, suppleant Staffan Holmgren.   
 
Föreningen har under 2014 haft 859 medlemmar varav 855 årsbetalande och fyra ständiga 
medlemmar. 
 
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under 2014. Medlemsavgiften var 250 
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-



 

 

Skummeslövsstrands Badortsförening 
Styrelsen 

Sid 2 (6) 

 

fattande arbete på att lämna synpunkter och förslag på olika aktiviteter för Skummeslövs-
strands framtid.  
 
Påsktipspromenaden genomfördes traditionsenligt med 150-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, genomförts och 
utökats under 2014.  Ryggraden i detta sommarprogram är de populära tipspromenaderna i 
juli månad, som tillsammans lockade 368 deltagare, Gympa med Friskis & Svettis, stavgång, 
Virayoga och Qigong på stranden, mm. Glädjande kunde Friskis & Svettis i år åta sig alla 
torsdagar i juni, juli och merparten av augusti. TRX, Växtbytardag och Barnloppis tillkom som 
aktivitet under året. 
 
I maj genomförde vi för första gången växtbytardag på Ängen. Ett femtontal var där och byt-
te växter. 
 
Midsommar var solig och varm. Vårt firande med Tuta & Kör som dragplåster och samman-
hållande kraft genomfördes traditionsenligt och var välbesökt. Stort tack till våra sponsorer 
Skummeslövs Golv, Färg och Interiör, Sinclair Offset, Jörgen Johnsson Bygg och Elektrotjänst 
i Skottorp samt Södra Hallands Kraft. 
 
Årsmötet genomfördes 14/7 med ca 100 deltagare. Vinnarna i medlemslotteriet blev 3:e pris 
Per Holmén, 2:a pris Artur Alexandersson och 1:a pris Fredrik Widahl.  
Årsmötet godkände styrelsens förslag till stadgeändring där ständigt medlemskap inte längre 
är möjligt. För att bli gällande skall dessa ändringar beslutas även på årsmötet 2015. 
Årets mottagare av Stipendium ur Nils O Nilsson 80-årsfond blev Skummeslövsbadets Eko-
nomiska Förening, som erhöll 3000: -, vilket applåderades spontant. 
Efter årsmötet presenterade Nils Danred och Karl-Axel Jansson under rubriken ”Vad händer 
på kusten” Laholms Kommuns planer för Skummeslövsstrand. Flera frågor ställdes och 
många besvarades. 
 
I juli genomförde vi Skummeslövsdagarna 18-19/7. Vår picknickkväll var välbesökt och där 
underhöll Krakel Spektakel samt underhöll Vilda Tilda och Trollefar barnen. För vuxna var det 
stand-up med Elin och Mats från Teckomatorps Humorfabrik och musikquiz med Uffe Chrix. 
Vädret var härligt och kvällen uppskattad och välbesökt. Kvällen efter genomförde Strand-
pensionatet grisfest med underhållning i eget tält på Pensionatstomten.   
Bakluckeloppisen genomfördes 19/7. En fin dag som än en gång kom att bli succé med 70 
försäljare och stor publik.  
 
Boulemästerskap genomfördes som vanligt i mitten av juli. Vinnare 2014 blev Jan Alm och 
Kent Croona, Lisa och Rune Nilsson kom på andra plats och Caroline Ivansson och Johnny 
Lundberg blev trea. 
Vidare genomförde vi tillsammans med Skummeslövs Golfbana Golfmästerskapen i Skum-
meslövsstrand 18-20 juli.  
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30 augusti genomförde ”Bevara Svarvareskogen” Svarvareskogens dag. Över 200 personer 
kom till Skoskumsgården och Svarvareskogen. Badortsföreningen lämnade såväl ekonomiskt 
som personellt stöd till ett lyckat arrangemang. 
 
Höstaktiviteterna var två till antalet. Den första var en bokkväll där Diana Lavesson från La-
holms Bokhandel inför höstkvällarna presenterade ett stort antal böcker. Badortsföreningen 
bjöd på paj, sallad och dryck. Ett trettiotal besökare uppskattade arrangemanget. Den andra 
höstaktiviteten var Barnloppis, en av årets nyheter som lockade ett 25-tal försäljare.  

 
Årets verksamhetsprogram avslutades med ”En paus i julstöket”. Vår traditionella jultips-
promenad genomfördes söndagen den 14 december med Tudorkliniken och Danfors som 
sponsorer. Ett 150-tal vuxna och barn deltog och priser delades ut till både vuxna och barn.  
Tipspromenaden kompletterades med julmarknad utanför Svens Livs med försäljning från 
lokala förmågor av diverse julpynt och en del matnyttigt.  
 
Badortsföreningens bord, bänkar, fotbollsplan och föreningsbod 
Under året har vi genomfört ett omfattande underhåll av Badortsföreningens bord och bän-
kar på stranden samt påbörjat arbetet med och avsatt medel för att under 2015 skaffa fler 
bänkar.  
Vi har också förbättrat fotbollsplanen på Ängen med jord och nytt gräs. Under 2015 kommer 
nya fotbollsmål. 
Det påbörjade underhållet av vår föreningsbod på Ängen har tyvärr försenats varför vi fon-
derat pengar ur 2014 års budget till bl.a. nytt yttertak. Arbetet genomförs under 2015.    
 
Bryggan 
Badortsföreningen har under 15 år aktivt arbetat för en brygga i Skummeslövsstrand. Arbe-
tet har som mål en tillgänglighetsanpassad brygga i Stora Strandvägens förlängning. Före-
ningen har i samverkan med Laholms Kommun, Region Halland och Länsstyrelsen genomfört tre för-
studier som visar att det är fullt möjligt att bygga en sådan brygga.  
 
Skummeslövsstrand är en attraktiv badplats för ortsbefolkning, fritidshusägare och turister. Med en 
brygga för alla kommer tillgängligheten till havet att förbättras och bidra till ett ökat intresse för 
Skummeslövsstrand. 
 
Bryggan kommer att utgöra en samliggspunkt, ett promenadstråk och ett utflyktsmål. Vidare skapas 
möjlighet till havsbad i klart vatten för alla och enkla havsbadsmöjligheter för handikappade.  
Nu inriktas arbetet på att säkerställa markägarnas medgivande, bygglov, eventuell vattendom och 
finansiering. 
 
Inom Laholms Kommun pågår ett detaljplanearbete för havsstranden i Skummeslövsstrand. Enligt 
det detaljplaneförslag som varit ute för samråd kan bryggan förverkligas. Planen innehåller vidare 
förslag på kommunalt huvudmannaskap för stranden, vilket innebär att kommunen får rådighet som 
markägare. Gällande tidplaner inom Laholms Kommun innebär att detaljplanen för stranden fast-
ställs under 2015. 
En fastställd detaljplan och kommunalt huvudmannaskap är avgörande för att påbörja arbetet med 
bygglov för bryggan samt överenskommelse med markägare. Sannolikt även för finansieringen och 
eventuell vattendom. 
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Finansieringen av Skummeslövsbryggan är avgörande för det fortsatta arbetet. Badortsföreningen 
jobbar brett med olika modeller för detta. Bryggans längd och storlek kan behöva övervägas beroen-
de på tillgängliga medel. Sponsring är en möjlighet. Det finns flera bryggor som tillkommit genom 
samverkan mellan bryggföreningar, sponsorer och kommuner. 
 
Badortsföreningen har under verksamhetsåret etablerat en projektgrupp som sammanhåller och 
arbetar med Skummeslövsbryggan.  Arbetet omfattar utformning, ekonomi, markanvändning, spon-
sorer, m.m. och kommer att intensifieras under kommande verksamhetsår. Vi har vidare skapat en 
”flik” på vår hemsida och en Facebook-sida där vi samlar information om Skummeslövsbryggan. 

 
Strandhedsröjningen 
Strandhedsröjningen har fortsatt under året. Framför allt har det gällt maskinell röjning av 
vresrosor samt gräsbränning på delar av strandheden.  I och med 2014 avslutas projektet, 
som sammanhållits av Laholms Kommun. 
 
Medlemsförmåner 
Arbetet med att öka värdet av medlemskap i Badortsföreningen har varit omfattande. Ut-
komsten är ett större antal aktiviteter, de flesta av dem kostnadsfria eller starkt rabatterade 
för medlemmar. Ett utökat antal rabatterbjudanden från våra sponsorer och partners är 
andra exempel på detta. 
 
Information 
Under året har vi arbetat vidare med Badortsföreningens hemsida. Vi har etablerat utsänd-
ning av Nyhetsbrev via mail och publicerar dessa även på hemsidan. Där har vi samtidigt så 
smått också börjat presentera hur vi arbetar med olika sakfrågor och våra ställningstaganden 
i dem. Inför nästa år planerar styrelsen för ytterligare förbättring av hemsidan, medlemsin-
formationen och nyhetsbreven. Vår satsning på Face-book har också varit framgångsrik som 
en del i vår informationsspridning och dialog med våra medlemmar och andra intressenter. I 
dagsläget har vi runt 430 som ”gillar oss”.  
 
Samhällsfrågor 
Styrelsens arbete med olika samhällsfrågor har även det gångna året varit omfattande. 
Främst har det handlat om centrumplaneringen men vi har även engagerat oss då det gäller 
stranden, Ängen och etablering av lekplats i Skummeslövsstrand.  
 
Inför den förestående omfattande byggnationen i Skummeslövsstrand har styrelsen formu-
lerat Badortsföreningens syn på utformningen av den framtida bebyggelsen i Skummeslövs-
strand. Denna innebär att bebyggelsen i Skummeslövsstrand fortsatt skall vara småskalig 
enligt nuvarande utformning och att högre hus och hyreshus lokaliseras till de nya områdena 
(t.ex. ”Södra Laholm” och ”Skummeslövs Ängar”) i anslutning till Nya Inre Kustvägen. 
  
Då det gäller Centrumplaneringen har Laholms Kommun delat upp denna i två detaljplane-
steg: ett för Ängen och Kolonivägen och ett för området vid Kolonitomten och Svens Livs.  
Detaljplanen för Ängen är beslutad och har vunnit laga kraft. I stort är de synpunkter vi läm-
nat beaktade och vi har meddelat vår avsikt att teckna nyttjanderättsavtal då Kommunen 
tagit över markägandet.  
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Förslag till utveckling av resterande delar av de s.k. centrumåtgärderna har samlats i ett nytt 
detaljplaneförslag, som ställts ut. Förslaget omfattar den s.k. Kolonitomten, området vid 
Svens Livs, Bageriet och utefter Stora Strandvägen. Eftersom det utställda förslaget markant 
avviker från de arbeten vid medverkat i är Badortsföreningen mycket kritisk till detaljplane-
förslaget. Främst genom att Kolonitomten föreslås få en byggnad med en yta om 320 m2. 

 
Vi har därför yrkat på att de allmänna ytorna på Torget ökas och bebyggelsen minskas så att 
ett välkomnande torg med generösa utrymmen och funktioner för parkering, torgförsäljning, 
grönytor, cykelparkering samt sittplatser och väderskydd för busshållplatsen erhålls. Vidare 
på en utformning som ger möjligheter till en framtida utökning av de allmänna funktionerna 
och motsatt oss föreslagen omfattande bebyggelse. Vi har också redovisat osäkerhet över 
föreslagen trafiklösning i Korsningen Stora Strandvägen – Norra/Södra Kustvägen och förut-
satt att Laholms Kommuns förslag till centrumparkering i Skummeslövsstrand är tillräckligt 
och välutformat, gynnar handeln samt täcker Skummeslövsbornas behov. 
 
För att ge års- och fritidsboende i Skummeslövsstrand möjlighet att diskutera detaljplanens 
förslag med valda politiker inbjöd Badortsföreningen till möte 2014-12-15. Mötet lockade ett 
50-tal deltagare och Miljö- och Byggnadsnämnden var väl representerad. Såväl Laholms 
Kommuns som Badortsföreningens respektive uppfattningar framkom tydligt.  
 
Laholms Kommun har även tagit fram förslag till detaljplan för stranden. Badortsföreningen 
har tidigare yttrat sig över förslaget och stödjer att strandens framtid regleras i detaljplan 
samt Laholms Kommun som huvudman för havsstranden.  
 
Ekonomi 
Badortsföreningen har under 2014 haft utgifter med drygt 200 000:-, vilket i stort motsvarar 
utfallet för 2013. Den höjda medlemsavgiften, som fr.o.m. är 2014 250: -, har givet önskvärd 
effekt på intäkterna. För 2014 är dessa knappt 280 000:-. Efter avsättningar på 45 000 kr till 
bänkar, jubileum och reparation av boden på Ängen blir årets resultat drygt 20 000: -. Vid 
verksamhetsårets slut förfogar Badortsföreningen över totalt ca 130 000 kr, plus att före-
ningen under tidigare år har investerat 30 000 kr i SEF. Resultat- och balansräkning bifogas. 
 
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. 
En viktig del av vår verksamhet är att bevaka de förändringar som förestår i vår omgivning. I 
den rollen ser vi fram mot fortsatt och utvecklad samverkan med Laholms Kommun. 
Det arbete vi påbörjat, med förbättrad information och kommunikation via vår hemsida, 
Facebook och våra Nyhetsbrev, kommer ytterligare att utvecklas under kommande verk-
samhetsår. 
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.  
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Oliver Schlick  Peter Larsson Gun Hedin Nilsson  
 
 
 
Zandra Lundqvist Niklas Lindhe 


