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Verksamhetsberättelse 2019 

 
Styrelsen för Skummeslövsstrands Badortsförening avger följande verksamhetsberättelse för 
2019. 
 
Styrelsen 
Fram till årsmötet i juli: 
Ordförande   Anders Ohlsson   
Vice ordförande  Niklas Lindhe 
Kassör   Gun Hedin Nilsson 
Sekreterare   Peter Larsson 
Ledamot   Oliver Schlick  
Ledamot   Carina Petersson 
Suppleant   Helena Åström 
Suppleant   Owe Ericson 
 
Hedersordförande   Ulf Althinius 
Hedersledamot  Nils O Nilsson 

     
Vid årsmötet lämnade Anders Ohlsson styrelsen och Kristian Petersson nyvaldes som ordfö-
rande. Oliver Schlick lämnade styrelsen och Owe Ericson sin suppleantplats vid årsmötet. Till 
styrelseledamot nyvaldes Owe Ericson och omvaldes Gun Hedin Nilsson båda på två år. Som 
suppleanter omvaldes Helena Åström på två år och nyvaldes Gert Ohlsson på ett år. Niklas 
Lindhe är vice ordförande i styrelsen, som efter årsmötet har följande sammansättning: 
 
Ordförande   Kristian Petersson   
Vice ordförande  Niklas Lindhe 
Kassör   Gun Hedin Nilsson 
Sekreterare   Peter Larsson 
Ledamot   Owe Ericson 
Ledamot   Carina Petersson 
Suppleant   Helena Åström 
Suppleant   Gert Ohlsson 
 
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 2019 haft 1071 medlemmar.  
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Styrelsen har haft nio, varav två extra, protokollförda sammanträden under 2019. Medlems-
avgiften var 275 kr varav 45 kr gick till Föreningen för Skummeslövsbadets utveckling – ideell 
förenings´ verksamhet på Skummeslövsbadet.  

2019 har starkt präglats av ett omfattande och framgångsrikt arbete med Skummeslövsbryg-
gan. Med stor glädje konstaterar vi att Bryggan byggts klar av entreprenören GVV i slutet av 
året. Föreningens Bryggutskott har gjort ett extremt gott och framgångsrikt arbete.  

Vi har under året planerat och genomfört ett större antal evenemang än tidigare år. Vidare 
har året präglats av samverkan i gemensamma frågor med övrigt föreningsliv i Skum-
meslövsstrand och till del Skottorp samt med Laholms Kommun om de omfattande föränd-
ringar som Skummeslövsstrand står inför.  
 
Evenemang och aktiviteter  
Vi inledde 2019 med en ”På Spåret lek” på Skoskumsgården i januari. En populär tillställning 
som genomfördes för sista gången och med Skummeslövsstrand som naturligt avslutande 
resmål.  50-talet medlemmar som hade en trevlig kväll tillsammans.  

Påsktipspromenaden genomfördes med totalt 415 deltagare. Sockerbagaren bjöd sedvanligt 
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 8/7 med ca 80 deltagare. Vinnarna i medlemslotteriet blev 1: a pris 
Kenneth Crona, 2: a pris till Anita Svadling och 3:e pris till Kjell Jansson. Någon utdelning av 
Stipendium ur Nils O Nilsson 80-årsfond genomfördes inte. I stället överlämnades innestå-
ende kapital (1800 SEK) som gåva till Föreningen för Skummeslövsbadets utveckling – ideell 
förening. Efter årsmötet informerade Fredrik Nilsson från Laholms kommun om Skum-
meslövsbryggan och vad som händer i Skummeslövsstrand.  

Nytt för året var ”Frukost med sommarpratare”, som genomfördes vid fyra tillfällen under 
juli på Poco Locos Bar & Restaurang. Succé! Uppskattat och utsålt. Stellan Sturesson, Linus 
Lundberg, Jan-Erik Andersson och Mattias Enn var de uppskattade ”pratarna”.  

Barnens Dag genomförde vi på Lekplatsen en solig fredag den 19/7. Inte mindre än 400 pers 
kom denna härliga dag. Vi ordnade en massa kul upptåg för barn så som fiskedamm, ansikts-
målning, clownuppträde och som avslutning ett stort godisregn.  

Glädjande kunde vi också i år genomföra ”Underhållning på Ängen” under tre fredagskvällar 
med 100 – 150 uppskattande besökare under mestadels härligt väder i juli månad. ”Elvis 4 
Ever” uppträdde med låtar av ”The King”, ”Coverlovers” med gamla och nya klassiker samt 
”Stefan Wendt och söner” med dansbandsmusik.  

Tipspromenaderna i juli har åter haft god tillströmning! Mycket god tillslutning till Friskis & 
Svettis och Yoga med upp till 70 deltagare. Qigongen lockade också en hel del. Få deltagare 
på Stavgången, där vi överväger behov av åtgärder. 

Bakluckeloppisen genomfördes 20/7 på Ängen. Loppmarknaden kom än en gång att bli succé 
med knappt 80 försäljare och stor publik.  
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Boulemästerskap genomfördes som vanligt i juli. Vinnare blev Carl Larsson och Bo Ivarsson. 
Arnold Nicolaisen och Jan-Åke Johansson kom på andra plats, Alf Nilsson och Gun Olsson 
blev trea och Randi och Owe Ericson blev fyra.  

Bouletävlingen ”Poco Loco” som sponsrades av Poco Locos Bar & restaurang blev en succé 
med många deltagare. 

Höst- och vinterevenemangen var fler än något tidigare år. Vi hade minst en aktivitet varje 
månad under hösten och vintern. Vi spelade ”Boule” på onsdagar in i oktober, ”Matlagning 
för herrar” fulltecknad under fyra tillfällen i oktober. Föredrag av pressfotografen Richard 
Nilsson i september. Såväl ”Bokkväll med Diana” som höstens ”Vinprovningen” var fullbo-
kade. ”En paus i julstöket” med Jultipspromenad genomfördes 15/12 med sedvanlig start, 
mål och korvgrillning på Ängen. 37 vuxna och barn trotsade rejält regn och halvstorm.  

I slutet av året uppvaktade vi vår Hedersmedlem Nils O Nilsson på hans 100-årsdag. Vår gåva 
var ett ekonomiskt bidrag till Skummeslövsbadet, enligt jubilarens önskemål. 

Tipspromenaderna innebar som vanligt en mindre startavgift. Samtliga övriga evenemang 
var naturligtvis kostnadsfria eller kraftfullt rabatterade för våra medlemmar.  
 
Bryggan 
Aktiviteterna under 2019 vad gäller Skummeslövsbryggan har naturligtvis varit mycket om-
fattande inom Badortsföreningen. Särskilt inom Föreningens Bryggrupp som på ett mycket 
förtjänstfullt sätt hanterat såväl marknadsföring och sponsring som kontakterna med La-
holms Kommun och entreprenören GVV.  

Vi började 2019 i motvind då vi ej fått några ordentliga svar på upphandlingen som gick ut i 
slutet av 2018. Men skam den som ger sig… Genom att ändra vissa krav i upphandlingen 
gavs fler entreprenörer möjlighet att lämna anbud. Så i februari gick en ny upphandling ut, 
som blev mycket lyckad där Gatu och Väg Väst AB (GVV) vann upphandlingen med att bygga 
en 120 m lång samt 3 m bred brygga i anslutning av Stora Strandvägen. 

Den 20 september var det då äntligen dags för det första spadtaget som uppmärksammades 
som en liten folkfest. Därefter gick det helt enligt planerna och t.om lite fortare än beräknat 
då vädret var milt och GVV kunde jobba på i snabb fart. 

Innan årsskiftet stod Bryggan klar i hela sin glans och den ”spontaninvigdes” med både jul- 
och nyårsbad efter privatpersoners trevliga initiativ. 

Den officiella invigningen skedde under kommunens ledning den 18 januari, då det blev 
bandklippning, tal och premiärkallbad av många entusiaster. 

Under våren 2020 har Bryggruppen märkt upp alla plankor som sponsrats av privatpersoner 
samt företag. Vi jobbar nu vidare med försköning/förbättring av bryggan för att få till belys-
ning, räcke och den stora företagsskylten. 

Planksponsringen har avslutats i juni i år, då vi inte har fler plankor att sälja.  
 
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 
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Svens Livs, om Skoskumsgårdens framtid och om formerna för samverkan mellan Kommu-
nen och Badortsföreningen. Utvecklingen i Skummeslövsstrand med omfattande nybyggna-
tion och ökad 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.  

Under 2019 har vi samverkat med övrigt föreningsliv i Skummeslövsstrand och delvis Skott-
torp i gemensamma frågor. Tillsammans har vi prioriterat en handfull frågor för Skum-
meslövsstrands fortsatta utveckling. Dessa driver vi nu gemensamt mot Laholms Kommun. 

Badortsföreningen arbetar för att säkerställa långsiktig tillgång till samlingslokaler i Skum-
meslövsstrand. Skoskumsgårdens fortsättning som samlingslokal är huvudspår och där arbe-
tar vi tillsammans med Bygdegårdsföreningen Skoskumsgården. Arbetet fortsätter under 
2020. Vi har med framgång påverkat Kommunen så att Boulebanorna på Ängen komplette-
rats genom utbyggnad. 

Sedan några år har Badortsföreningen fört dialog med Laholms Kommun om ansvaret för 
motionsslingorna i Svarvareskogen. Vi noterar med glädje att Laholms Kommun sent under 
2019 beslutade att åta sig detta ansvar genom bland annat avtal med berörda markägare 
och Länsstyrelsen. Via kommande avtal med Kommunen kommer Badortsföreningen att åta 
sig den löpande driften. Vårt åtagande kommer t.v. inte att omfatta de delar av slingorna 
som löper på mark som tillhör Sweden Park. 
 
Ekonomi 
Badortsföreningen har under 2019 haft intäkter om drygt 400 000 och utgifter med knappt 
329 000. Årets resultat blir efter avsättning till kommande jubileum drygt 51 000. Vid verk-
samhetsårets slut förfogar Badortsföreningen över totalt ca 287 000 kr.  

Bryggans ekonomi redovisas separat. Det har under 2019 kommit in 505 000 som sponsring 
till bryggan och totalt disponerar Badortsföreningen nu över ca 595 000 efter att 1000 000 
utbetalts till kommunen som vår del för bryggbygget. För sitt arbete med bryggan disponerar 
bryggutskottet därutöver ett rörligt konto.  Vid årsskiftet var behållningen där ca 21 000 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 för medlemmar ökat antal kostnadsfria eller starkt rabatterade evenemang. 
För icke medlemmar höjde vi evenemangsavgifterna för 2019. Det innebär möjligheter att till 
exempel ytterligare subventionera startavgifter för våra medlemmar och därigenom ett ökat 
värde av medlemskap i Badortsföreningen.  
 
Information 
Under året har vi fortsatt arbeta med Badortsföreningens hemsida, Facebook och Instagram. 
Hemsidan har haft ”all time high” i antal besök. Glädjande! Liksom att vår ökade satsning på 
Facebook har resulterat i en rejäl ökning av antalet följare. Vi har fortsatt skicka ut nyhets-
brev via mejl och även publicerat dem på hemsidan.  
Bryggan har haft en egen Facebooksida med stor spridning.  
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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 och utökat utbud av evenemang och aktiviteter  

• i samverkan med Laholms Kommun, partners, sponsorer och föreningslivet i Skum-
meslövsstrand bevaka och påverka utvecklingen i Skummeslövsstrand 

• rikta åtgärder mot nyinflyttningsområdena för att öka andel medlemmar 

• tillsammans med lämpliga aktörer verka för fler verksamheter för barn och unga 

• 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 2019 lämnats oss av våra 
medlemmar, våra samarbetspartners och våra sponsorer.  
  
 
 
 
Skummeslövsstrand 2020-06-01 
 
 
 
 
Kristian Petersson Owe Ericson  Gun Hedin Nilsson 
      
     
 
Peter Larsson  Niklas Lindhe  Carina Petersson  


