
Protokoll fört vid Styrelsemöte för  
Styrelsen i Löderups Villaägareförening 2010-02-06, kl 10.15  

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

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

§ 2 Dagordning 
Dagordning enligt nedan godkändes.  

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

§ 4 Miljödomstolens utslag ang sandåterläggning 
Det har varit diskussioner i miljödomstolen om vi som förening har rätt att yttra oss i frågan. Då vi tycker 
det är en mycket väsentlig del av vår verksamhet att verka för minskade skador p g a erosionen kommer vi 
fortsätta att försöka få rättighet att yttra oss vid miljödomar. Ytterligare korrespondens är inskickad som 
ska bevisa att vi är en ideell förening med rätt att yttra oss i miljömål.  

§ 5 Nya Bornholms-katamaraners påverkanr 
Vi har fått svar av Transportstyrelsen att vi kan ansöka om hastighetsbegränsning hos Länsstyrelsen. Då vi 
inte har bevis för att erosion och katamaranen hänger ihop avvaktar vi tillsvidare att ansöka hos 
Länsstyrelsen om reducering av hastigheten.  

§ 6 Busstopp uppe vid hotellet 
Vi har tyvärr inte fått ytterligare info om skrivelsen vi skickade i höstas.  

§ 7 Ekonomi 
Det är utbetalt för kostnadsersättningar, men det är fortsatt positivt i kassan.   

§ 8 Brandrisk / förberedelse 
Informationen vi har inhämtat angående föreberedelse för eventuell brand inom området pekar på att det 
viktigaste är att så många villaägare som möjligt har tillgång till brandsläckare. Det tar tid för brandkåren 
att komma och det är lättare att släcka en liten brand. Anders undersöker om det är möjligt att få något 
erbjudande från försäkringsbolag eller brandkåren att skicka ut med inbetalningskort. Även en instruktion 
hur en brandsläckare används kunde vara av intresse för villaägarna?  

§ 8 Tennisbana 
Ingen ny information om en eventuell Tennisbana. Anders ska kontakta Thomas Björkholtz och uppdatara 
sig..       



§ 9 Idrottsaktiviteter 
Volleyboll  tisdagar i juli kl 17 samlas vi vid Volleybollplanen vid Pizzeria Solglimt. 
Villaägareföreningen fixar nät och boll. Lag delas upp på plats.  

Minigolfturnering 11.7 kl 10.. Vi ska försöka anordna minigolfturnering 11:e juli kl 10 för Villaägarna. 
Anders kontrollerar med gula golfbanan om detta är möjligt.   

§ 10  Protokoll från Villaägareföreningen 
Sven Ingmar har fått tag på protokollpärmen från 1958 där alla protokoll från 1934-1958 finns. Anders 
undersöker vidare om det inte går att få tag på även de äldre protokollen från 1934.  

§ 11  Kalendarium 2010 
2010-05-01 Städdag med korvgrillning, träffas 13 vid Torget, grillar kl 15 
2010-06-25 Midsommarfirande som vanligt, blomplockning kl 10, dans kl 14 
2010-07-10 Årsmöte  PRELIMINÄRT  Sven Ingmar kontrollerar med Rolf 
2010-07-11 Minigolfturnering  PRELIMINÄRT  kl 10 gula banan vid Torget 
2010-07-16 Middag / Fest för Villaägareföreningen. Plats och typ utreds.  

§ 12  Utskicksbrev ang medlemsavgift och info 
Förslag presenterades, liknar förra årets utskick. Nytt förslag kommer mailas runt när det är klart med 
datum för minigolfturnering och årsmöte. Hela kalendariet ska med samt info om tisdagar med Volleyboll.  

§ 13  Stadgar online  
Anders lovade att uppdaterade stadgarna online enligt beslut på Årsmötet 2009.  

§ 14  Nästa möte  
Nästa möte bestämdes preliminärt till lördagen 10:e april, kl 10.15 Tunavägen i Lund.    

Vid protokollet   

Anders Sjöberg  

Justeras    

Sven Ingmar Andersson   


