Protokoll fört vid Styrelsemöte för
Styrelsen i Löderups Villaägareförening 2007-11-04, kl 13.00
Plats: Tomelillavägen 1
Närvarande: Mikael Hertzman-Ericson, Lars Tjärnehov, Sven Ingmar Andersson, Anders
Sjöberg, Carl Sonesson (supl)
Frånvarande: Henrietta Hultén, Marita Larenhjelm, Anna Steén (suppl)
§ 1 Ordföranden förklarar mötet öppnat
Ordföranden Sven Ingmar Andersson förklarade mötet öppnat.
§ 2 Dagordning
Dagordning enligt nedan godkändes.
§ 3 Justeringspersoner
Valdes att ordförande Sven Ingmar Andersson och Lars Tjärnehov justerar protokollet.
§ 4 Föregående mötes protokoll
Vid genomläsning av föregående mötes protokoll (2007-09-15) noterades att allt som
beslutats skulle genomföras även påbörjats och genomförts.
§ 5 Erosion
Sven Ingmar och Carl har författat och skickat skrivelsen till Närlingsdepartementet, Region
Skåne, Ystads Kommun och Miljödepartementet. Frågan var vem som anser att det är i deras
intresse att motverka stranderosionen vid Löderups Strandbad.
De av myndigheterna som anser sig ha intresse att motverka erosionen ska vi försöka kalla till
ett möte för att utreda vad som kan göras och vem som ska göra det.
Sven Ingmar redogjorde också för ett erosionmöte han deltagit i som hölls i Malmö.
§ 6 Enkät
Vi har hittills fått 43 svar på vår enkät - både i pappersform och online. Vi beslutade att
enkäten ligger uppe året ut på hemsidan. Det vi ansåg var tydligt att medlemmarna önskar att
vi ska göra har vi listat nedan tillsammans med vem som tar första steget och vad det är.
Säsongsbadkort på hotellet för medlemmarna - Lars kontrollerar med krögaren intresse
och ev kostnad
Boulebana - Lars kontrollerar med krögaren om vi kan använda deras
Gemensam fest - Lars kontrollerar med krögaren om de är intresserade av upplägg enligt
1. Vi bestämmer gemensamt ett datum
2. Villaägareföreningen skickar ut info, pris, sista betalningsdag
3. Villaägareföreningen tar in bindande anmälan + betalning
4. Vid för få anmälningar ställs festen in utan kostnad med rimlig förvarning
5. Villaägareföreningen betalar klumpsumma till krögaren.
Gångbana till restaurangen - Anders gör utkast på brev till Vägverket och cirkulerar

för senare postning till Vägverket.
Bevakningstjänst - Anders ringer och kontrollerar med Kay Ohlsson / Sonja Holte om
detta inte redan finns och hur det isåfall fungerar.
Lekplats - Anders ringer kommunen och kontrollerar vem som är ansvarig för sådant.
Uppfräschning av stigar - Sven Ingmar kontrollerar med Samfällighetsföreningen (Rolf)
vad som gäller, vem som är ansvarig och om planer finns för uppfräschning
Karta stigar - Sven Ingmar kontrollerar med Samfällighetsföreningen (Rolf) om det
finns någon sådan och om Samfällighetsföreningen kan hjälpa till med detta
§ 7 Ekonomi
Tyvärr har vi inte riktigt kontroll på ekonomin då förra kassören ännu ej lämnat över
böckerna. Till nästa möte ska Sven Ingmar kontrollera med förra kassören vad som gäller,
när vi får böckerna och hur ställningen är. Absolut senast till nästa möte måste banker etc vara
informerade om att ny styrelse och nya fullmakter gäller enligt konstituerande styrelsemötet.
§ 8 Städning
Då flera medlemmar har framfört önskemål om dels städning av gemensamma områden samt
städning av enskilda trädgårdar har vi premlimnärt beslutat om en gemensam städdag.
Preliminärt datum är lördag 3:e maj. Ett tänkt upplägg är att alla som vill vara med samlas
klockan 12 på torget och delas upp på olika områden. Vi samlar skräp från gemensamma
områden i säckar som senare hämtas. En möjlighet vore också att man kontaktar någon åkare
som kan hämta från enskilda tomter (endast vid beställning och betalning av resp tomtägare).
Vid 16-tiden samlas vi åter vid torget där vi bjuder på grillning och dryck.
Lars undersöker med åkare om det finns intresse för detta och vad det skulle kosta för
hämtning på respektive tomt.
Sven Ingmar kontrollerar med Samfällighetsföreningen om de är intresserade av att vara
med.
§ 9 Övrigt
9a Midsommarfirande - Lars kontrollerar med kommittén om de fixar även till 2008.
9b Erosionsfond - vi bör i god tid före nästa årsmöte ha klart ett förslag till stadgar för
erosionsfonden. Dessa stadgar bör följa det som sades när beslut om avsättning fattades,
troligtvis på årsmötet 2005. (Sekr notering: Protokollet från årsmötet 2005 bifogat)
9c Årsmöte - Sven Ingmar kollar med Rolf ang årsmöte. Förslaget är att vi lägger det på
restaurangen så vi kan följa det datum som står i stadgarna.

§ 10 Nästa möte

Mötet beslutade att ordförande ska kontrollera med de som icke var närvarande för att hitta
passande dag för nästa styrelsemöte. Önskvärt förslag är någon lördag (ev söndag) mellan
12.1.2008 och 10.2
§ 11 Ordförande förklarade mötet avslutat
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Anders Sjöberg
Justeras

Sven Ingmar Andersson

Lars Tjärnehov

