
Protokoll fört vid Styrelsemöte för  
Styrelsen i Löderups Villaägareförening 2008-11-15, kl 15.00  

Plats: Tunavägen, Lund 
Närvarande: Mikael Hertzman-Ericson, Ulf Lindström, Sven Ingmar Andersson, Anders Sjöberg, Marita 
Larenhjelm.  
Frånvarande: Carl Sonesson (supl) , Henrietta Hultén, 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 Ulf Lindström justerar protokollet.  

§ 4 Ekonomi 
Marita regogjorde för den ekonomiska situationen, på våra konton har vi idag ca 95.000 kr, varav 72.400 
tillhör erosionsfonden. Styrelsen uppmanas att snarast överlämna sina kvitton med information om vad det 
gäller till Marita. Marita behöver dessa senast 10:e december för att de ska kunna komma med i årets 
resultat.  

Till dags dato har 206 personer betalt medlemsavgift och 122 personer har betalt till erosionsfonden.  
Marita ska föra över de 72.400 kr i erosionsfonden samt de pengar som Samfällighetsföreningen har för 
erosionsfonden till ett specifikt konto där det bara är pengar som tillhör erosionsfonden. Detta ska även 
vara ett konto med rimlig ränta och detta konto skall sedan endast kunna disponeras enligt beslut på 
senaste årsmötet. Detta ska utföras senast innan årsskiftet 2008/2009.  

§ 5 Vägverket 
Sven Ingmar Andersson har skrivit ett utkast till Vägverket angående att man bör måla upp en gångbana i 
backen till Hotellet. Vägverket har tidigare nämnt att man kan tänka sig att göra detta när/om man ändå 
gör om vägbanan. I och med nybygget väster om hotellet bör detta bli av. Med smärre ändringar 
beslutades att Sven Ingmar postar detta brevet.  

§ 6 Erosion 
Sven-Ingmar redogjorde för turerna angående skrivelsen till Länsstyrelsen om att kommunen borde 
fullgöra sina åtaganden enligt vattendomen med sandåterföring vid Kungahövden. Det har varit många 
turer fram och tillbaka med Föreningen Rädda Löderups Strandbad samt med Samfällighetsföreningen, 
slutsatsen är dock att sand ännu inte lagts ut enligt vad vattendomen kräver. Anders ska kontakta 
Länsstyrelsen och fråga hur ärendena fortskrider.  

Sven-Ingmar redogjorde också för erosionsmöte i Trelleborg, en av de sakerna han konstaterade var att 
hövder i vinkel ut från stranden (som hos oss) ej längre är med som ett bra erosionsskydd.  

Sven-Ingmar tyckte också att vi borde läsa mer info om erosion på havsportalen.se och försöka närvara 
26.11 för erosions föredrag och utställning på Lunds Tekniska Högskola.    



 
§ 7 Kalendarium 
För att ge så många som möjligt tillfälle att ta del av våra aktiviteter har vi redan nu satt att preliminärt 
kalendarium för 2009 enligt nedan. 
2009-01-31 Medlemsavgiftsutskick postat 
2009-03-31 Senaste inbetalningsdag medlemsavgiften 
2009-05-02 Städdag med korvgrilling. Träffas 13 vid torget, korvgrillning kl 15. 
2009-06-19 Midsommarfirande som vanligt, blomplockning vid 10, dans vid 14. 
2009-07-11 Årsmöte 
2009-07-17 Gemensam middag på restaurangen för föreningen, italiensk buffé  

Anders undersöker med restaurangen om det är OK, Sven-Ingmar kollar likaledes med 
Samfällighetsföreningen.  

§ 8 Utskicksbrev 
Anders gör förslag på vad som ska stå i brev med inbetalningskort för medlemsavgiften. Detta mailas till 
Sven-Ingmar som justerar vidare.  Marita mailar de som ändrat adress sedan förra utskicket till Anders. 
Anders kan ombesörja utskick och postning av breven i januari.  

§ 9 Hemsidan 
Hemsida uppdateras med preliminära kalenderiet.   

§ 10  Nästa möte 
Nästa möte bestämdes preliminärt till 31:a  januari, kl 11 i Lund.   

Vid protokollet   

Anders Sjöberg  

Justeras    

Sven Ingmar Andersson   Ulf Lindström  


