
Protokoll fört vid Styrelsemöte för  
Styrelsen i Löderups Villaägareförening 2008-03-23, kl 15.00 
 
Plats: Tomelillavägen 1 
Närvarande: Mikael Hertzman-Ericson, Lars Tjärnehov, Sven Ingmar Andersson, Anders 
Sjöberg, Henrietta Hultén, Marita Larenhjelm, Anna Steén (suppl) 
 
Frånvarande: Carl Sonesson (supl) 
 
§ 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 Henrietta Hultén justerar protokollet. 
 
§ 4 Skrivelser och svar på skrivelser 
Vi har fått svar från Vägverket angående vår skrivelse om att få en gångbana till restaurangen. 
Den öppning vi fick var att man förhoppningsvis kan bredda och ändra vägmarkeringen vid 
nästa omläggningsarbete av vägen. 
 
Vi har fått svar från Ystad Kommun angående ny miljöpolicy. Svar finns på hemsidan. 
 
Vi har även fått svar från Miljödepartementet angående deras policy. 
 
§ 5 Ekonomin och Utskick av inbetalningskort 
Ekonomin är numera överlämnad till Marita. Pärmar och bokföring är dock fortfarande hos 
revisorerna. Enligt de dokument vi har ska det finnas 23.239 i eget kapital i föreningen 
december 2006. Idag finns det 51.000 kronor på plusgirot. 
 
Vi noterade också att årsmötet missade att sätta budget för vår verksamhet, och då vi ännu 
inte fått tillgång till förra årets ekonomi beslutade vi oss för att sätta en preliminär budget 
enligt nedan. 
Kostnader    Intäkter 
Porto / Bank / PG-kost 3.000 Medlemsavgifter     25.000 
Midsommarfest 6.000 Summa intäkter     33.500 
Styrelsekostnader 14.500 
Porto årsmöte 5.000 
Högtalare årsmöte 3.000 
Tillsyningskostnad 1.000 
Administrativa kostnader 1.000 
Summa kostnader 33.500 
 
Marita är ansvarig för att inbetalningskort skickas ut snarast. Sven Ingmar och Marita 
skriver något trevligt meddelande och Anders hjälper till att skriva ut på förtryckta 
inbetalningskort. Anders har även ett register på samtliga stugägare per oktober 2007. 
 
 
 
 



§ 6 Hemsidan 
Anders berättade lite om hemsidan och informerade att vi har ca 150 besök per månad. 
Sven Ingmar ville ha lite mer aktivitet och snabbare utläggning av dokument. Anders lovade 
att anstränga sig lite mer. Vi har fått ca 50 emailadresser från villaägare som vill ha våra 
utskick. 
 
 
§ 7 Enkäten 
 
Vi har totalt fått 58 svar på vår enkät - både i pappersform och online. 20% av villaägarna är 
ett ganska bra resultat på svarsfrekvens. Det mesta av det som medlemmarna önskade tar vi 
upp på punkter nedan.  
 
Angående lekplats, vilket fanns önskemål om, har Anders kontrollerat med kommunen. De 
har inte för avsikt att sätta upp någon lekplats och de räknade med att det minst skulle kosta 
100.000 kronor + årligt underhåll om vi ville göra det själva. Vi avstår detta. 
 
Uppfräschning av stigar samt karta till stigarna på området verkar vara mycket önskat av våra 
medlemmar. Anders ska undersöka mer till nästa möte om vi kan skriva en motion till 
Samfälligheten för att göra detta. 
 
Det enda vi såg önskemål om som vi ännu inte har någon plan är fler aktiviteter för 
ungdomar.  
 
 
§ 8 Bevakningstjänst 
Anders har talat både med Kay och Sonja Holte men inte riktigt fått klart för sig vad som 
gäller. Då det uppenbarligen finns önskemål om detta ska Anders till nästa möte undersöka 
hur Ystad Sandskog gör. 
 
 
§ 9 Frågor till hotellet 
Lars har talat med hotellet och följande saker har framkommit. 
 
 Säsongsbadkort på hotellet för medlemmarna är möjligt mot en kostnad på 1.000 kr per  
 säsong och familj. Betalas direkt till hotellet. 
 
 Boulebanan vid hotellet  får vi gärna använda utan kostnad. 
 
 Gemensam fest får vi gärna ha uppe på hotellet. 
  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. 
 Lars kontrollerar möjliga datum 
 Marita, Anders och Henrietta blir grunden till en festkommitté. 
 
 
 
 
 



§ 10 Städning 
Vi fortsätter med vår plan om en gemensam städdag 3:e maj, förhoppningsvis i samband med 
Samfälligheten. Sven Ingmar undersöker med Samfälligheten. Lars kontrollerar med Costy 
angående sophämtningen - hur man kontaktar Costy och vad det kostar. 
 
Planen är följande: Villaägareföreningen tillhandahåller sopsäckar, grillkorv, läsk / lättöl 
och engångsgrillar. De som vill vara med träffas vid torget vid 13-tiden. Kl 15 börjar 
korvgrillningen. Vi samlar skräp på gemensamma områden, stränder och vägar. 
Förhoppningsvis beställer tomtägare hämtning av eget skräp via Costy. 
Information om detta skrivs tillsammans med inbetalningskortet samt i ett emailutskick. 
Sven Ingmar och Marita är ansvariga för informationstexten till utskicket. 
 
 
§ 11 Årsmöte 
Samfälligheten planerar att ha årsmöte 5:e juli. Vi har tydligt meddelat att vi gärna gör som 
vanligt att vi har möten efter varandra samma dag för att förenkla för bådas våra medlemmar. 
Samfälligheten ska lämna besked till Sven Ingmar inom 10 dagar. 
 
 
§ 12 Midsommarfirande 
Lars har kontrollerat att midsommarkommittén (Allan, Kjell-Åke och Kay) fortsätter det 
goda arbetet med att fixa godispåsar, festis. Lars kontrollerar även så att spelmannen blir 
bokad. 
 
 
§ 13 Stenfond 
Sven Ingmar och Mikael skriver nytt förslag att presentera för årsmötet som baseras på det 
beslut som fattades på årsmötet 2005 enligt nedan. 
 "Främja åtgärder som på olika sätt har till ändamål att skydda strandlinjen." 
 och i första inlägget från styrelsen (via Mikael) defineras syftet lite tydligare 
 "Syftet med fonden är att bilda kapital att användas vid behov för att förstärka 
   befintligt strandskydd  - skapa nya system - samarbeta med kommun om 
   åtgärder etc" 
 
 
§ 14 Nästa möte 
Nästa möte beslutades att hållas 26.4 kl 13-15 hos Lars på Hövdvägen 2. 
 
 
§ 15 Ordförande förklarade mötet avslutat 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Anders Sjöberg 
 
Justeras 
 
 
Sven Ingmar Andersson   Henrietta Hultén 


