VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LÖDERUPS
STRANDBADS VILLAÄGAREFÖRENING 2007-2008
Den 31 december 2007 hade föreningen 241 medlemmar. Styrelsen har sedan årsmötet
2007 sammanträtt 5 gånger, den 15 september och den 9 november 2007 samt den 23
mars, den 26 april och den 31 maj 2008.
Styrelsens sammansättning:
Ordförande: Sven Ingmar Andersson, vald för 2 år av årsmötet 2006
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Ledamöter: Kay Olsson, vald för 2 år av årsmötet 2005, sekreterare (utsedd av
styrelsen, avgick vid årsmötet 2007)
Anders Sjöberg, vald för 1 år av årsmötet 2007, sekreterare
(utsedd av styrelsen)
Mikael Hertzman-Ericson, vald av årsmötet 2006
Lars Tjärnehov, vald av årsmötet 2006
Henrietta Hultén, vald av årsmötet 2007
Gunnar Emanuel, t.o.m. årsmötet 2007
Suppleanter: Lars Andersson, t.o.m. årsmötet 2007
Arne Larsson, t.o.m. årsmötet 2007
Carl Sonesson, vald av årsmötet 2007
Anna Steén, vald av årsmötet 2007
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Valberedning: Margareta Nordh, ordförande, sammankallande
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Lars Hägglund
Erosionen
Erosionen har varit en huvudfråga för föreningen. Löderups Strandbads Villaägareförening
har länge efterlyst långsiktiga åtgärder i syfte att minska riskerna förknippade med
stranderosion och det ständiga hotet mot bebyggelse och infrastruktur. Villaägareföreningens
engagemang har bl.a. skett i form av skrivelser till berörda myndigheter, remissvar samt
deltagande i konferenser.
Skrivelser till myndigheter
Föreningen har tillskrivit Miljödepartementet, Region Skåne och Ystads kommun.
Villaägareföreningen önskade få svar på frågan om åtgärder för att motverka stranderosion,
t.ex. i form av vågbrytare, är ett kommunalt, regionalt eller statligt ansvar och intresse. Mera
specifikt önskade vi också svar på vilket ansvar och intresse Miljödepartementet har för att
stranderosionen i Löderups Strandbad förebyggs. Miljödepartementet och Ystads kommun
har lämnat sina svar (se bilaga för sammanfattning).
Remissvar
1.”Policy för förvaltning och skydd av kusten”. Svar till Ystads kommun. (Se Bilaga för
sammanfattning.)
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Löderups Strandbads Villaägareförening har för yttrande från Ystads kommun mottagit
förslaget ”Policy för förvaltning och skydd av kusten”. Villaägareföreningens remissvar finns
även tillgängligt på föreningens hemsida, www.villaagareforeningen.se.
2. Ansökan från Ystads kommun om att ta sand från Sandhammaren bank. Svar till Ystads
kommun. (Se Bilaga för sammanfattning.)
Löderups Strandbads Villaägareförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter inför en
aktuell ansökan från Ystads kommun om att ta sand från Sandhammaren bank. Remissvaret
finns tillgängligt på Villaägarefäreningens hemsida, www.villaagareforeningen.se.
Deltagande i nätverk/konferenser
Löderups Strandbads Villaägareförening är representerat i SENCORE (”Swedish Network of
Coastal Research; hemsida: www.sencore.se). SENCORE i sin tur är medlem i ENCORA
(”European Network of Costal Research”). SENCORE har medverkat till uppbyggnad av
Coastal and Marine Wiki, som är ett internetbaserat uppslagsverk med f.n. 917 sidor med
praktisk kunskap och information om kusterosion, www.encora.eu; se även www.encora.org.
Statens Geotekniska Institut anordnade den 24-25 oktober 2007 tillsammans med
Erosionsskadecentrum, NCC och SENCORE ett kustmöte, Kustskydd för ett framtida klimat,
i vilket Löderups Strandbads Villaägareförening var representerat genom sin ordförande.
Konferensen, som är dokumenterad på www.swedgeo.se/upload/publikationer/Varia/pdf/SGIV585.pdf hade som avsikt att byta erfarenheter kring aktuella kusterosionsfrågor, kustskydd
och fysisk planering för integrerad kustzonsförvaltning.
Ordföranden deltog även i en av SENCORE och den danska motsvarigheten DANCORE den
2-3 maj 2007 anordnad gemensam träff i Malmö och Köpenhamn. Olika projekt diskuterades
i nationellt, regionalt och kommunalt perspektiv. Besök i Köpenhamn gjordes vid
Miljökontrollen, Köpenhamns Havnebad och Amager Strandpark
Villaägareföreningens ordförande har även (på egen bekostnad) deltagit i en europeisk
erosionskonferens, The Socio-economic Impact of Coastal Zones and their Evaluation in a
Context of Integrated Coastal Zone Management, Venedig, den 9-10 mars 2007. Ytterligare
information finns på hemsidorna www.encora.eu, www.encora.org och www.sencore.se.
Övriga aktiviteter
Villaägareföreningens websida
Föreningens websida, www.villaagareforeningen, är välbesökt och innehåller information till
villaägarna, tips, idéer men även information om styrelsen, stadgar, protokoll, några länkar, en
karta m.m. På websidan kan medlemmarna även anmäla sin emailadress för att underlätta
framtida kommunikation. Ansvarig för hemsidan är sekreteraren Anders Sjöberg.
Enkät
En av styrelsen och sekreteraren utformad datorbaserad enkät om önskemål från
medlemmarna besvarades av ca 20 procent av medlemmarna, vilket i sin tur resulterat i att
medlemmarna fått möjlighet att lösa ”säsongskort” till utomhuspoolen vid hotellet och
tillgång till hotellets boulebana.
Önskemål om gångbana
Villaägareföreningen har 2008-02-10 tillställt Vägverket, Region Skåne, Kristianstad en
skrivelse med önskemål om gångbana mellan Löderups Strandbads hotell och den befintliga
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gångbanan på väg 1022.01 (vägen från hotellet ner till havet). Vägverket besvarade skrivelsen
2008-03-07 och konstaterade att vägen är omkring 6,5 meter bred på den sträcka som avses
med diken på båda sidor om vägen. Trafikflödet är enligt tidigare mätningar omkring 550
fordon per årsmedeldygn, betydligt högre under sommarhalvåret med tanke på badplatsen och
parkeringen vid badplatsen. Vägverket skriver också följande:
”Med de ekonomiska ramar vi har för denna typ av åtgärder samt det relativt låga
fordonsflödet blir bedömningen att vi inte kan prioritera några åtgärder på denna väg i
dagsläget.
Vad som dock skulle kunna göras är att i samband med en framtida omläggning av
beläggningen bredda vägen något och då också ändra vägmarkeringen så det blir en
gångbana med samma princip som den som finns längre ner i backen. Exakt när detta
skulle kunna ske kan vi dessvärre idag inte svara på.”
Städdag
Gemensam städdag i Föreningens regi anordnades den 3 maj 2008 med insamling av skräp på
gemensamma områden, stränder och vägar. De närvarande tyckte att det var ett trevligt och
välbehövligt arrangemang men hoppades på bättre uppslutning framöver.
Midsommarfirande
Midsommarafton firades traditionsenligt på ängen norr om miniatyrgolfbanan med dans kring
midsommarstången, lekar och utdelning av godispåsar och läsk till barnen.
Utläggning av sand
Ystads kommun har för att uppfylla förpliktelser enligt vattendom köpt in 1 000 ton sand från
ett grustag i Östra Vemmerlöv och i januari 2008 låtit lägga ut denna sand vid Kungahövden.
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EKONOMISK REDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2007:
Resultaträkning
Inkomster
Medlemsavgifter
Räntor
Kronor
Utgifter
Tillsynskostnad
Lokalhyra
Tillbehör, hyrd lokal
Kontorsmaterial
Porto
Styrelsearvode
Bankkostnader
Kronor
Årets förlust
Kronor

24 100:00
20:00
24 120:00
1.000:2 089:6 000:2 246:50
2 621:50
17 750:00
1 097:50
32 804:50
8 684:50
24 120:00

Balansräkning
Tillgångar
Postgiro
51 635:30
Bank
10 919:54
Kronor
62 554:84

Budget
24 100:00
Kronor

24 100:00

Kronor

24 100:00

Skulder
Ing. saldo 71 239:34*
Årets förlust 8 684:50
Kronor
62 554:84
* Därav ”erosionsfonden/stenfonden” 48 000:00

Löderups Strandbad den 31 maj 2008

Sven Ingmar Andersson
Ordförande
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