
Protokoll fört vid Styrelsemöte för  
Styrelsen i Löderups Villaägareförening 2009-09-14, kl 19.15  

Plats: Tunavägen, Lund 
Närvarande: Ingela Truedsson (suppl), Sven Ingmar Andersson, Anders Sjöberg, Marita Larenhjelm.  
Frånvarande: Mikael Hertzman-Ericson, Ulf Lindström, Gun Karlsson (suppl)  

§ 1 Ordföranden förklarar mötet öppnat 
Valda Ordföranden Sven Ingmar Andersson förklarade konstituerande mötet öppnat.  

§ 2 Dagordning 
Dagordning enligt nedan godkändes.  

§ 3 Justeringspersoner 
Valdes att ordförande Sven Ingmar Andersson och Ingela Truedsson justerar protokollet.  

§ 4 Miljödomstolens utslag ang sandåterläggning 
Vi fattade beslut om att överklaga miljödomstolens beslut för att få dem att öka kraven på kommunen så 
de återställer den strandlinje det finns dom på. Vi anser i vårt överklagande även att man måste skynda på 
sandåterläggningen.. Sven Ingmars förslag till överklagande godkändes och skickas in. Bilaga 1.  

§ 5 Nya Bornholms-katamaraners påverkan 
På årsmötet fick vi uppdrag att tillskriva Ystad Kommun och påpeka att man bör utreda eventuell 
påverkan av katamaranens svallvågor för erosionen. Enligt tidningsuppgifter ska det nu komma ännu 
snabbare katamaraner i drift, kanske kan man minska erosionpåverka med krav om lägre hastigheter. Vi 
enades om en skrivelse som skulle skickas till Transportstyrelsen. Bilaga 2.  

§ 6 Busstopp uppe vid hotellet 
På årsmötet fick vi uppdrag att inlämna en skrivelse till lämplig myndighet för att försöka få bussen att 
stanna uppe vid hotellet när någon så önskar. Vi enades om ett brev som postades till Skånetrafiken. 
Bilaga 3.  

§ 7 Ekonomi 
Marita regogjorde för den ekonomiska situationen. Hittills har 220 betalt medlemsavgifterna för år 2009.  
116 medlemmar har betalt till erosionsfonden, som i dagsläget uppgår till ca 100.000. Vi har idagsläget ca 
23.000 kr i kassan.   

§ 8 Tennisbana 
Utredandet om tennisbana har gått vidare, främst med Thomas Björkholtz som drivande. Detta projekt 
kommer troligtvis drivas av en separat tennisförening. Anders Sjöberg har löpande kontakt med Thomas 
och uppdaterar styrelsen. Enligt plan ska denna tennisbana ligga söder om Gula Minigolfen, och norr 
om Västanvägen, på kommunens mark.  

§ 9 Idrottsaktiviteter 
Det har uppkommit förslag och halvspontana idrottsaktiviteter för medlemmarna till nästa sommar. Vi 
återkommer om det på nästa möte.  

§ 10 Brandrisk / förberedelse 
Frågan uppkom om vi kan göra något mer för att förhindra eventuell katastrof om en brand skulle bryta ut 
i området. Anders undersöker med någon brandskyddskunnig till nästa möte.. 



 
§ 11  Nästa möte 
Nästa möte bestämdes preliminärt till torsdagen 16:e november, kl 19 i Malmö. 
Plats: i-Strategi AB, Konserthuset, Amiralsgatan 17 (ingång bredvid Quality Hotell)   

Vid protokollet   

Anders Sjöberg  

Justeras    

Sven Ingmar Andersson   Ingela Truedsson 


