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Verksamhetsberättelse 2017 

 
Styrelsen för Skummeslövsstrands Badortsförening avger följande verksamhetsberättelse för 
2017. 
 
Styrelsen 
Följande funktionärer har verkat fram till årsmötet i juli: 
Ordförande   Anders Ohlsson   
Vice ordförande  Niklas Lindhe 
Kassör   Gun Hedin Nilsson 
Sekreterare   Peter Larsson 
Ledamot   Jessica Gudmundsson 
Ledamot   Niklas Lindhe 
Ledamot   Oliver Schlick 
Suppleant   Helena Åström 
Suppleant   Zandra Lundqvist 
 
Hedersledamot  Nils O Nilsson 

     
Årsmötet omvalde Anders Ohlsson som ordförande. Gun Hedin Nilsson och Niklas Lindhe 
omvaldes som ledamöter och Helena Åström som suppleant alla på två år. Niklas Lindhe är 
vice ordförande i styrelsen, som efter årsmötet har samma sammansättning som innan: 
 
Ordförande   Anders Ohlsson   
Vice ordförande  Niklas Lindhe 
Kassör   Gun Hedin Nilsson 
Sekreterare   Peter Larsson 
Ledamot   Oliver Schlick 
Ledamot   Jessica Gudmundsson 
Ledamot   Niklas Lindhe 
Suppleant   Helena Åström 
Suppleant   Zandra Lundqvist 
 
Hedersledamot  Nils O Nilsson 
 
Christine de Salvatore är sammankallande i valberedningen i vilken även Jörgen Bengtsson 
och Alf Nilsson är valda. 
Revisorer är Ingvar Christoffersen och Arne Henriksson, suppleant Staffan Holmgren.   
 
Föreningen har under 2017 haft 1040 medlemmar. Högsta antalet någonsin! 
 
Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden under 2017. Medlemsavgiften var 250 
kr varav 35 kr gick till SEF´s verksamhet på Skummeslövsbadet.  
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2017 har åter präglats av ett omfattande arbete med Skummeslövsbryggan, av samverkan 
med Laholms Kommun om de omfattande förändringar som Skummeslövsstrand och Skott-
torp står inför, av Föreningens omfattande arrangemang och av jubileumsaktiviteterna i juli. 
Badortsföreningen har genom Bryggutskottet genomfört ett vinnande arbete för att förverk-
liga Bryggan och många i Föreningen har medverkat i att genomföra jubileet.  
 
Aktiviteter och verksamhet 
De aktiviteter som funnits på programmet de senaste åren har planerats, genomförts och ut-
ökats under 2017. Programmet är naturligtvis mest omfattande under sommaren och där 
stommen utgörs av tipspromenaderna i juli månad, Gympa med Friskis & Svettis, Stavgång 
och Yoga, mm. Och så naturligtvis vår stora jubileumsfest i mitten av juli. 

Vi inledde 2017 med ”En På Spåret lek” på Skoskumsgården 17/1. En populär tillställning 
med ca 45 medlemmar som hade en trevlig kväll tillsammans. Måltid till alla och priser till 
segrande lag ingick naturligtvis. 

Påskbingopromenaden genomfördes med 224 vuxna och 59 barn, totalt alltså 283. Socker-
bagaren bjöd sedvanligt på kaffe/saft med tilltugg. Priser delades ut till såväl vuxna som 
barn. 

Midsommar på Ängen som traditionen bjuder. Vårt firande med Tuta & Kör som dragplåster 
och sammanhållande kraft genomfördes traditionsenligt och var mycket välbesökt. Stort 
tack till våra sponsorer Skummeslövs Golv, Färg & Interiör, Jörgen Johnsson Bygg, Elektro-
tjänst i Skottorp och Svens Livs. 

Årsmötet genomfördes 10/7 med ca 80 deltagare. Utöver sedvanliga årsmötesfrågor beslöt 
årsmötet, på förslag från Styrelsen, att avsätta 25 000 kr som investeringsbidrag till Bryggan 
samt att Badortsföreningen skall verka för att Skoskumsgården långsiktigt blir kvar som sam-
lingslokal. Vinnarna i medlemslotteriet blev Kenneth och Yvonne Nyander (1: a pris), 2: a pris 
till Kenneth Crona och 3:e pris till Gunilla Allard.  
Någon utdelning av Stipendium ur Nils O Nilsson 80-årsfond genomfördes inte.  
Efter årsmötet informerade Stefan Lundström från LaholmsHem och Erland Björkman från 
Laholms Kommun om förestående planer, satsningar och aktiviteter i Skummeslövsstrand 
med omnejd.  

Och så våra Jubileumsaktiviteter på Ängen med anledning av vår 85-årsjubileum. Med Barn-
kalas på Lekplatsen 7/7 och vår stora Jubileumsfest 22/7. Utsålt tält, god mat och dryck, Tho-
mas Pettersson, stämning på topp och dans till Sound Trip.  

Glädjande kunde vi också i år genomföra ”Mys på Ängen” under två fredagskvällar i juli må-
nad. Då framträdde Feiff-band och Heart and Soul vid de uppskattade och relativt välbesökta 
tillställningarna. 

Tipspromenaderna i juli månad lockade tyvärr färre deltagare än tidigare, 163 vuxna och 49 
barn. 

Bakluckeloppisen genomfördes 15/7. Nu åter på Ängen. Loppisen kom än en gång att bli 
succé med ca 80 försäljare och stor publik.  

Boulemästerskap genomfördes som vanligt i mitten av juli, den 12 och 13/7. Vinnare 2017 
blev Paul Petersson och Jan-Åke Petersson, Kerstin och Sven Nilsson kom på andra plats och 
Jan Alm och KG Kristensson blev trea. Ett stort grattis! 
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Höst- och vinteraktiviteterna var fler än tidigare år. Minst en aktivitet varje månad under 
hösten och vintern.  

Den första var Bryggpubkväll 7 september på Strandpensionatet. Omfattande information 
och beskrivning om hur långt projektet avancerat. Sponsringen hade en given plats under 
kvällen. 

22/9 genomförde vi vinprovning på Skoskumsgården. Vi var ca 30 medlemmar som fick en 
fyllig genomgång av Peter Petersson om historia, tillverkning och smaktyper. Och givetvis 
provsmakning följt av en gemensam måltid.  I oktober hade vi ”Bokkväll med Diana” på 
Skoskumsgården med ca 30 deltagare och bl.a. boklotteri. Och i november genomförde vi en 
fulltecknad Kransbindning hos Blomsterboden i Skottorp.  

Årets verksamhetsprogram avslutades traditionellt med ”En paus i julstöket”. I år separerad 
från Skummeslövsstrands julmarknad. Vår julbingopromenad genomfördes lördagen den 16 
december och lockade 92 vuxna och 18 barn. Start, mål och korvgrillning på Ängen.  

Julmarknaden gick av stapeln 22/12. Utanför Svens Livs och Sockerbagaren och på vägen där 
emellan, som var avstängd dagen till ära, var det stor julmarknad med försäljning från många 
tillresta knallar och lokala förmågor av en hel del matnyttigt och diverse julpynt.  

Tipspromenaderna innebar som vanligt en mindre startavgift. Samtliga övriga evenemang 
var naturligtvis kostnadsfria eller starkt rabatterade för våra medlemmar.  

Träffpunkt Skummeslöv, som vänder sig till alla och bjuder på intressanta gäster och gemen-
skap, har fortsatt under året med god uppslutning.  
 
Bryggan 
2017 har varit ett mycket intensivt och lyckat år för Badortsföreningens Bryggprojekt. Arbe-
tet med Skummeslövsbryggan har sedan 2016 bedrivits i en egen kommitté: Bryggkommit-
tén. Denna har gjort ett stort och uppskattat arbete med att driva bryggfrågan framåt, infor-
mera och arbeta med sponsringen. 
 
2017 utmärks av ett stort antal framgångar och milstolpar i arbetet med i Bryggan. Exempel 
på detta är Laholms Kommuns beslut tidigt på året att utse projektledare för arbetet. Fredrik 
Nilsson fick uppdraget. Vidare de omfattande sponsoravsättningarna från t.ex. Laholms Spar-
bank, Södra Hallands Kraft, Laholmshem och ett 25 andra företag samt många privatperso-
ner. Tillståndet från Länsstyrelsen blev klart i april och bidrag med 2 mkr beslutade Länssty-
relsen i oktober. Laholms Kommun beslutade i juni att avsatta 2 mkr. Upphandlingsunderlag 
har tagits fram under hösten samtidigt som förhandlingar med markägaren pågick. 
Skummeslövsbryggan har under året rönt ett stort intresse från media. Hallandsposten, La-
holms Tidning, P4 Halland, Magasin Laholm och StrandNytt är exempel på media som på 
olika sätt informerat och rapporterat om Bryggan. Badortsföreningen uppfattar rapporte-
ringen som saklig och väl genomförd. Därutöver har många av aktiviteterna runt Bryggan 
kontinuerligt redovisats på Facebook under ”Skummeslövsbryggan”, på Badortsföreningens 
hemsida och på Facebook. 
 
Med alla tillstånd klara, finansiering klar (2+2 mkr i allmänna medel och över en miljon i 
sponsormedel) och upphandlingsunderlag för byggentreprenaden klar synes bryggan nära 
ett förverkligande. 
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Det slutliga arbetet med Skummeslövsbryggan kommer att gå vidare under 2018. Det är 
Badortsföreningens stora förhoppning att de få kvarstående steg som erfordras skall tas i 
närtid. Så att byggnationen kan påbörjas så fort det är möjligt.  
Det finns naturligtvis plats för fler sponsorer. Den som önskar bidra beställer önskad spons-
ring hos kassören genom mail till gun@badortsforeningen.se  som skickar sponsringsfaktura. 

 
Samhällsfrågor 
Styrelsens arbete med olika samhällsfrågor har det gångna året åter varit omfattande. Vis-
serligen har centrumplaneringen och planerna för stranden och Ängen antingen slutförts el-
ler stannat av, men ersatts av dialog med Laholms Kommun om den s.k. Kolonitomten vid 
Svens Livs, om Skoskumsgårdens framtid och om formerna för samverkan mellan Kommu-
nen och Badortsföreningen. Den fortsatta utvecklingen i området med omfattande nybygg-
nation och inflyttning har också sysselsatt styrelsen.  

På initiativ från Laholms Kommun har ett forum för samtliga samhällsföreningar/byalag i 
Kommunen etablerats. Badortsföreningen har varit aktiv i arbetet och bl.a. ingått i en mindre 
gruppering som tagit fram förslag till hur samspelet mellan byalagen/föreningarna och kom-
munen kan förenklas och fördjupas. Förslaget har vunnet Kommunens gillande och är beslu-
tat. I detsamma ingår att Laholms Kommun avsatt medel för anställa en funktion som skall 
stödja utvecklingen i de olika i Kommundelarna. Funktionen blir på sikt också Byala-
gens/Samhällsföreningarnas kontaktperson. Inom ramen för detta samarbete besökte Le-
dande politiker och tjänstemän i Laholms Kommun tillsammans med representanter för Bya-
lagen/samhällsföreningarna i april Värnamo Kommun. Under besöket redogjorde represen-
tanter för Värnamo Kommun för sitt arbete med att utveckla kommunens glesbygd. Arbetet 
innebar att Värnamo utsågs till årets glesbygdskommun 2016. 

Senare under året har Badortsföreningen inbjudits till konstituerande möte med ”Före-
ningen för Skummeslövsbadets utveckling – ideell förening”. Den nya föreningen avser på 
sikt att ta över ägande och drift av Skummeslövsbadet från SEF – Skummeslövsbadets Eko-
nomiska Förening, som därefter upplöses. Förändringen innebär att Badortsföreningens an-
delar i SEF behöver överföras till den nya Föreningen. Av den nya föreningens stadgar fram-
går att om den upplöses överförs ev. tillgångar Badortsföreningen, vilket innebär att 
Badortsföreningen då blir ägare till Skummeslövsbadet. 
Styrelsen har en positiv syn på den nya Föreningen och avvecklingen av SEF och har beslutat 
att föreslå årsmötet att då realistiska förutsättningar kan uppvisas och vid lämplig tidpunkt 
överföra Badortsföreningens andelar till den nya Föreningen utan ersättning till Badortsför-
eningen. Vidare att årsmötet inte skall acceptera skrivningen i den nya föreningens stadgar, 
som innebär att Badortsföreningen kan bli ägare till Skummeslövsbadet i den händelse den 
nya föreningen avvecklas.  
 

Baserat på beslutet om Skoskumsgården på förra årsmötet har Badortsföreningen haft en 
dialog med Laholms Kommun om Skoskumsgårdens långsiktiga framtid. Kommunen har in-
lett ett arbete med att undersöka förutsättningarna för att säkra Skoskumsgården som sam-
lingslokal. Badortsföreningen medverkar i detta arbete, som fortsätter under 2018. 

 
 
 

mailto:gun@badortsforeningen.se
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Ekonomi 
Badortsföreningen har under 2017 haft intäkter om drygt 422 000 och utgifter med drygt 
452 000. De ökade kostnaderna jämfört med föregående år hänför sig i allt väsentligt till vår 
85-årstillställning. Medel för detta har avsatts under tidigare år, men visade sig otillräckliga. 
Årets resultat blir därför en förlust om ca 30 000. Vid verksamhetsårets slut förfogar 
Badortsföreningen över totalt ca 140 000 kr, plus att föreningen under tidigare år har inve-
sterat 30 000 kr i SEF. Resultat- och balansräkning bifogas. 
 
Bryggans ekonomi redovisas separat. Det har under 2017 kommit in över 550 000 som 
sponsring till bryggan och totalt disponerar Badortsföreningen nu över 1 miljon öronmärkta 
för bryggan. För sitt arbete med bryggan disponerar bryggutskottet därutöver ett rörligt 
konto.  Vid årsskiftet var behållningen där ca 30 000 kr, som samlats in vid olika aktiviteter. 
Resultat- och balansräkning bifogas. Badortsföreningen har sponsrat 25 000 kr till Bryggan 
enligt beslut på årsmötet 2017. 
 
Medlemsförmåner 
Arbetet med att öka värdet av medlemskap i Badortsföreningen har fortsatt varit prioriterat. 
Resultatet är ett större antal aktiviteter, de flesta av dem kostnadsfria eller starkt rabatte-
rade 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 kan glädjande konsta-
tera att antalet besök på vår sida ökat markant under året. Vi har fortsatt att skicka ut ny-
hetsbrev via mail och publicerat dem även på hemsidan. 2017 blev det hela 10 st. Vår sats-
ning på Facebook har också varit framgångsrik som en del i vår informationsspridning och 
dialog med våra medlemmar och andra intressenter. Bryggan har haft en egen Facebook-
sida med stor spridning. Under året har Badortsföreningen och Bryggan vardera haft ca 900 
som ”gillar oss”. Under 2017 har vi också verkat på Instagram.  
 
Slutord 
Styrelsen fortsätter sitt arbete för en bra och säker utveckling av Skummeslövsstrand och 
Skottorp samt för att behålla och utveckla ett brett utbud av evenemang och 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 och för-
eningslivet i Skummeslövsstrand och Skottorp. 
 
Vårt arbete med förbättrad information och kommunikation via vår hemsida, Facebook och 
våra nyhetsbrev kommer ytterligare att utvecklas under kommande verksamhetsår. 
 
Insatserna för att öka värdet av medlemskap i Badortsföreningen har också varit omfat-
tande. Fler aktiviteter, merparten kostnadsfria eller starkt rabatterade för medlemmar, och 
erbjudanden från våra sponsorer och partners är exempel på detta. Styrelsen eftersträvar att 
öka ansträngningarna även inom detta område.    
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Avslutningsvis vill vi tacka för det stöd som under året lämnats av medlemmar, samarbets-
partners och sponsorer.  
  
 
 
Skummeslövsstrand 2018-06-01 
 
 
 
Anders Ohlsson Niklas Lindhe  Oliver Schlick  
      
      
       
Gun Hedin Nilsson Jessica Gudmundsson Peter Larsson 


