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Verksamhetsberättelse 2018 

 
Styrelsen för Skummeslövsstrands Badortsförening avger följande verksamhetsberättelse för 
2018. 
 
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 
 
Hedersordförande   Ulf Althinius 
Hedersledamot  Nils O Nilsson 

     
Årsmötet omvalde Anders Ohlsson som ordförande. Jessica Gudmundsson lämnade styrel-
sen och Zandra Lundqvist sin suppleantplats vid årsmötet. Till styrelseledamot nyvaldes Ca-
rina Petersson och omvaldes Peter Larsson och Niklas Lindhe samtliga på två år. Owe Ericson 
nyvaldes som suppleant på två år. Niklas Lindhe är vice ordförande i styrelsen, som efter års-
mötet har följande sammansättning: 
 
Ordförande   Anders Ohlsson   
Vice ordförande  Niklas Lindhe 
Kassör   Gun Hedin Nilsson 
Sekreterare   Peter Larsson 
Ledamot   Oliver Schlick 
Ledamot   Carina Petersson 
Ledamot   Niklas Lindhe 
Suppleant   Helena Åström 
Suppleant   Owe Ericson 
 
Hedersordförande   Ulf Althinius 
Hedersledamot  Nils O Nilsson 
 
Revisorer är Ingvar Christoffersen och Arne Henriksson, suppleant Staffan Holmgren.   
 
Alf Nilsson är sammankallande i valberedningen i vilken även Jörgen Bengtsson och Thomas 
Bohman är valda. 
 
Föreningen har under 2018 haft 1079 medlemmar. Högsta antalet någonsin! 
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Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under 2018. Medlemsavgiften var  
250 kr varav 35 kr gick till SEF´s verksamhet på Skummeslövsbadet.  

2018 har åter präglats av ett omfattande och framgångsrikt arbete med Skummeslövsbryg-
gan, som vi nu kan se de första konkreta effekterna av. Föreningens Bryggutskott har gjort 
ett synnerligen gott arbete. Vi har under året planerat och genomfört ett större antal evene-
mang än tidigare år. Mycket glädjande. Vidare har året präglats av samverkan med Laholms 
Kommun om de omfattande förändringar som Skummeslövsstrand står inför.  
 
Aktiviteter och verksamhet 
De aktiviteter som funnits på programmet de senaste åren har planerats, genomförts och ut-
ökats under 2018.  

Vi inledde 2018 med ”En På Spåret lek” på Skoskumsgården i januari. En populär tillställning 
med ca 50 medlemmar som hade en trevlig kväll tillsammans.  

Påsktipspromenaden genomfördes med 215 vuxna och 55 barn. Sockerbagaren bjöd sedvan-
ligt på kaffe/saft med tilltugg. Priser delades ut till såväl vuxna som barn. 

Midsommar firade vi på Ängen enligt tradition och var mycket välbesökt. Stort tack till våra 
sponsorer Skummeslövs Golv, Färg & Interiör, Jörgen Johnsson Bygg, Elektrotjänst i Skottorp. 

Årsmötet genomfördes 9/7 med ca 80 deltagare. Utöver sedvanliga årsmötesfrågor beslöt 
årsmötet, på förslag från Styrelsen, att ge den mandat att ”då realistiska förutsättningar kan 
uppvisas och vid lämplig tidpunkt” överlåta Badortsföreningens ägarandelar i Skummeslövs-
badet till ”Föreningen för Skummeslövsbadets utveckling – ideell förening” utan ersättning 
till Badortsföreningen. Andelarna har sedan avyttrats under 2018.  
Vinnarna i medlemslotteriet blev 1: a pris Roland Sandberg, 2: a pris till Lars Persson och 3:e 
pris till Thord Sandahl.  
Någon utdelning av Stipendium ur Nils O Nilsson 80-årsfond genomfördes inte.  
Efter årsmötet informerade Mattias Leijon från Laholmsbuktens VA om vatten-, avlopps- och 
dagvattenfrågor i Skummeslövsstrand.  

Nytt för året var Familjeträning på Lekplatsen fredag förmiddag under sommaren. Upp mot 
tio familjer med totalt närmare 20 personer deltog vid varje tillfälle. Uppskattat trots vär-
men!  

Barnens Dag genomförde vi på Lekplatsen 13/7. En mycket välbesökt och uppskattad mix av 
popcorn, godisregn, fiskdamm, med mera.  
 
Glädjande kunde vi också i år genomföra ”Mys på Ängen” under tre fredagskvällar med 100 
– 150 uppskattande besökare under härligt väder i juli månad. Ampersand uppträdde med 
bland annat allsång och Björn Almqvist med musik från sin senaste skiva. 

Våra fyra Tipspromenader i juli månad lockade glädjande nog klart fler än året innan.  

Bakluckeloppisen genomfördes 14/7 på Ängen. Loppmarknaden kom än en gång att bli succé 
med ca 80 försäljare och stor publik.  
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Boulemästerskap genomfördes som vanligt. 2018 den 10 och 11/7. Vinnare blev Carl Larsson 
och Bo Ivarsson, Maj-Lis och Jan Jönsson kom på andra plats, Kerstin och Sven Nilsson blev 
trea och Inger och Rolf Svensson blev fyra. Poco Loco Restaurang och Bar sponsrade med en 
extra vinst.  

Höst- och vinteraktiviteterna var fler än tidigare år. Vi hade minst en aktivitet varje månad 
under hösten och vintern. Vi spelade ”Boule” på onsdagar t.o.m. september, ”Matlagning för 
herrar” fulltecknad under fem gånger i oktober samt ”Kransbindningen” och vår ”En paus i 
julstöket” med Jultipspromenad. Denna lockade 105 vuxna och 17 barn med start, mål och 
korvgrillning på Ängen som vanligt. 
Julmarknaden gick av stapeln 22/12. Utanför Svens Livs och Sockerbagaren och på vägen 
däremellan var det stor julmarknad med försäljning från många tillresta knallar och lokala 
förmågor.  

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

Träffpunkt Skummeslöv, som Badortsföreningen stödjer, vänder sig till alla och bjuder på in-
tressanta gäster och gemenskap. God uppslutning under året.  
 
Bryggan 
Verksamheten inom Badortsföreningens Bryggutskott har 2018 varit mycket omfattande. 
Den har givit ett mycket positivt resultat genom att avtal nu är tecknat mellan Laholms Kom-
mun och Gatu & Väg Väst AB, som har vunnit upphandlingen med att bygga Skum-
meslövsbryggan. 

Vägen dit inleddes våren 2018 med att försöka finna en väg till samarbete mellan Laholms 
kommun, Badortsföreningen och Tångsamfälligheten. Eftersom det är Tångsamfälligheten 
som äger marken/stranden så krävs avtal med dem. I juni månad fick vi, efter ganska hårda 
förhandlingar, igenom ett 10-årigt nyttjanderättsavtal mellan Laholms Kommun, Skum-
meslövsstrands Badortsförening och Skummeslövs Tångallmänningssamfällighetsförening, så 
att Bryggan kan få byggas. 

Under hösten tog Laholms Kommun fram upphandlingsunderlag för Bryggan och lade ut 
detta för anbudsgivning och upphandling. Denna första upphandling avbröts emellertid då 
det endast inkom ett anbud som var alldeles för högt i förhållande till budget. 

Efter påtryckningar till Kommunen så skrevs upphandlingsunderlaget om och lades ut på nytt 
i februari 2019. Då blev gensvaret mycket bättre och vi fick en offert som ger oss det vi efter-
söker: 

• En 120 m lång brygga, 3 m bred och med en platå längst ut som är 8x8 m. 

Dagens status är att pålningsarbetet ska påbörjas i augusti 2019. 

Under hela 2018 har Bryggrutskottet jobbat aktivt med att finna fler sponsorer, vilket har 
gjort att vi idag har över 1,3 miljoner från företag som vill vara med på en sponsringsskylt 
och plankor för privatpersoner. 
Vi fortsätter dock både att sälja plankor och ta emot sponsring från företag som vill synas på 
en skylt på stranden, under hela denna sommar också. 
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Den som önskar bidra beställer önskad sponsring hos kassören genom mejl till 
gun@badortsforeningen.se, eller fyller i den sponsringsblankett som finns att hämta på 
Svens Livs eller Sockerbagaren. Därefter får man en faktura skickad till sig. 
 
Samhällsfrågor 
Styrelsens arbete med olika samhällsfrågor har det gångna året åter varit omfattande. Vi har   
fört en dialog med Laholms Kommun om centrumutvecklingen och den s.k. Kolonitomten vid 
Svens Livs, om Skoskumsgårdens framtid och om formerna för samverkan mellan Kommu-
nen och Badortsföreningen. Utvecklingen i Skummeslövsstrand med omfattande nybyggna-
tion och inflyttning har också sysselsatt styrelsen.  

Samverkan med Laholms Kommun tillsammans med övriga samhällsföreningar/byalag i 
Kommunen har fortsatt. Laholms Kommun har inom ramen för denna samverkan anställt en 
funktion som skall stödja utvecklingen i de olika i Kommundelarna.  

Badortsföreningens styrelse har tillskrivit Kommunstyrelsen i Laholms Kommun med förslag 
på en dialog om utvecklingen av Skummeslövsstrands centrum och om framtiden för 
Skoskumsgården. Inga planer för detta har redovisats under 2018. Badortsföreningen med-
verkar tillsammans med Bygdegårdsföreningen Skoskumsgården i arbetet med att säkra 
Skoskumsgården, som samlingslokal. Arbetet fortsätter under 2019. Vi har också tillskrivit 
Kommunen med förslag på utökning av Boulebanorna på Ängen eftersom de nuvarande inte 
räcker för att täcka det stora intresset. Dialogerna fortsätter med Kommunen men vi har inte 
erhållit något formellt svar på någon våra av skrivelser. 
 
Ekonomi 
Badortsföreningen har under 2018 haft intäkter om drygt 348 000 och utgifter med drygt 
275 000. De minskade intäkterna och kostnaderna jämfört med föregående år hänför sig i 
allt väsentligt till att vår 85-årstillställning genomfördes under 2017. Årets resultat blir efter 
avsättning till kommande jubileum drygt 50 000. Vid verksamhetsårets slut förfogar Badorts-
föreningen över totalt ca 246 000 kr.  

Bryggans ekonomi redovisas separat. Det har under 2018 kommit in ca 75 000 som spons-
ring till bryggan och totalt disponerar Badortsföreningen nu över 1 100 000 öronmärkta för 
bryggan. För sitt arbete med bryggan disponerar bryggutskottet därutöver ett rörligt konto.  
Vid årsskiftet var behållningen där ca 23 000 kr, som samlats in vid olika aktiviteter.  

Resultat- och balansräkning bifogas.  
 
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 fortsatt arbeta med Badortsföreningens hemsida, Facebook och Instagram. 
Vi har fortsatt skicka ut nyhetsbrev via mejl och även publicerat dem på hemsidan.  
Bryggan har haft en egen Facebook-sida med stor spridning.  
Antalet besök och som ”följer oss” ökar hela tiden – mycket glädjande. 

mailto:gun@badortsforeningen.se
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Slutord 
Styrelsen fortsätter under kommande verksamhetsår sitt arbete med att verka för en positiv 
utveckling för Skummeslövsstrand. Vi åstadkommer detta genom att: 

• behålla och utveckla ett brett utbud av evenemang och aktiviteter  

• i samverkan med Laholms Kommun, partners, sponsorer och föreningslivet i Skum-

meslövsstrand bevaka och påverka det som händer i Skummeslövsstrand 

• ytterligare utveckla vårt arbete med förbättrad information och kommunikation via 

vår hemsida, Facebook, Instagram och våra Nyhetsbrev  

• öka värdet av medlemskap i Badortsföreningen genom fler och bredare evenemang - 

merparten kostnadsfria eller starkt rabatterade för medlemmar - och genom attrak-

tiva erbjudanden från våra sponsorer och våra partners 

Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt tack för det stöd som under 2018 lämnats oss av våra 
medlemmar, våra samarbetspartners och våra sponsorer.  
  
 
 
 
Skummeslövsstrand 2019-06-01 
 
 
 
 
Anders Ohlsson Niklas Lindhe  Oliver Schlick  
      
      
       
 
Gun Hedin Nilsson Carina Petersson Peter Larsson 


