FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR LÖDERUPS
STRANDBADS VILLAÄGAREFÖRENING 2010-2011
Den 31 december 2010 hade föreningen 159 medlemmar.
Styrelsen har sedan årsmötet 2010 sammanträtt 4 gånger, den 17 juli 2010, den 19 april
2011, 5 juni 2011 och den 2 juli 2011. Styrelsens ledamöter och suppleanter har haft ett
flertal emailkontakter för behandling av akuta ärenden.
Styrelsens sammansättning:
Ordförande: Charlotte Sörensen, vald för 2 år av årsmötet 2010
Kassör: Marita Larenhjelm, vald för 2 år av årsmötet 2009
Ledamöter: Anders Sjöberg, vald för 2 år av årsmötet 2010
Mikael Hertzman-Ericson, vald för 2 år av årsmötet 2010
Ulf Lindström, vald för 2 år av årsmötet 2010
Suppleanter: Gun Karlsson, vald för 2 år av årsmötet 2009
Ingela Truedsson, vald för 2 år av årsmötet 2009
Revisorer: Kjell-Åke Olsson, vald för 1 år av årsmötet 2010
Birgitta Nilsson, vald för 1 år av årsmötet 2010
Revisorssuppleant: Ingvar Olsson, vald för 1 år av årsmötet 2010
Valberedning: Margareta Nordh, ordförande, sammankallande
Kay Olsson, Lars Hägglund
Erosionen
Äntligen har vi sett resultat av åratal av skrivelser, inlagor och påpekande från myndigheter.
Ystad kommun har tillfört och bekostat sandutläggning vid Kungahövdens Strand samt
nedanför torget vid bryggan. Detta genomfördes i maj / juni 2011. Med stor sannolikhet har
Villaägareföreningens enträgna arbete, tillsammans med andra föreningar i Löderups
Strandbad, varit pådrivande. Att vi även påpekat krav från vattendomar och uppmärksammat
länsstyrelsen på detta är nog inte heller oviktigt. Nu gäller det att se framåt så att detta inte blir
en engångsinsats.
Erosionsfonden
Erosionsfonden utgjorde vid 2010 års utgång 123 323,54 kronor. Under 2010 hade cirka
hälften av Villaägareföreningens medlemmar betalat den frivilliga avgiften till denna fond.
Övriga aktiviteter
Sopsortering
Charlotte har undersökt möjligheterna med sopsortering (papper, glas, metall) på området
under sommarmånaderna. I dagsläget slängs väldigt mycket papper, glas och metall i våra
sopigloos där det inte hör hemma. Ystad Kommun har bollat vidare till entreprenören. Vi
fortsätter att trycka på och bevaka frågan.
Trappa till stranden - Kungahövden
Sommaren 2010 var det mycket svårt och farligt att ta sig ner till stranden vid Kungahövden.
Vi beslutade avsätta max 5.000 kronor för att bygga en trappa. Sommaren 2011 finns inte
behovet så vi avvaktar med detta bygge.
Midsommarfirande
Midsommarafton firades traditionsenligt på ängen norr om miniatyrgolfbanan med dans kring

midsommarstången, lekar och utdelning av godispåsar och läsk till barnen. Ca 300 personer
deltog i midsommarfirandet, 160 stycken godispåsar gick åt!
Tennisbana på området
Villaägareföreningen har blivit informerade om önskemål om en tennisbana på området.
Thomas Björkholtz är drivande i denna fråga och för Villaägareföreningens del är Anders
Sjöberg kontaktperson
Loppis
Villaägareföreningen kommer att anordna en loppis på området. Söndagen den 17:e juli
mellan 10 och 14 är det loppis på torget vid Solglimt. De som vill sälja får själva ta dit bord
och prylar att sälja. Vi sätter upp anslag och informerar på årsmötet.
Volleyboll / Boule
För att aktivera medlemmarna vill vi erbjuda mer möjligheter till gemensamma aktiviteter. På
onsdagar kl 17 uppmanar vi folk att vara med och spela volleyboll vid torget. Boulebanan på
hotellet är det helt OK att använda om man vill spela boule.
RLS
Föreningen Rädda Löderups Strandbad (RLS) har tagit kontakt med oss och vill diskutera
möjligheterna att bli ett arbetsutskott under Villaägareföreningen. Styrelsen har haft ett möte med RLS
den 5/6 och ett kort möte den 19/7. Detta kan tidigast bli aktuellt under 2012. RLS ska informera
medlemmarna på vårt årsmöte.

_______________________________
Charlotte Sörensen
Ordförande

_____________________________
Anders Sjöberg
Sekreterare

