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Verksamheter under året
Föreningen avhöll ordinarie årsmöte den 23:e april på Örestrand för verksamhetsåret 2008.
Föreningen avhöll ett extrainsatt årsmöte den 12:e september 2009 på Örestrand för att informera
om nya aktiviteter, ändra i stadgar samt att höja medlemsavgiften för 2010 från 40 till 100kr.
Styrelsen har sammanträtt sju (7) gånger under 2009 och ett fortlöpande arbete har i styrelsen skett
över e-post och där formella beslut sedan tagits på styrelsemöte.
Midsommarfirande avhölls traditionsenligt på Lärkängen den 19 juni 2009 då ett 100-tal personer
närvarade och passerade under eftermiddagen.
Föreningen har sedan i somras en fungerande hemsida där aktuell information från styrelsen och
arbetsgrupperna rörande aktiviteter och händelser i Strandbaden läggs ut, www.strandbaden.info.
Representanter från Strandbadens Byaförening har varit närvarande vid Kullabygdens Byaråd där
frågor och information från Strandbaden framförts den 21 september då Höganäs Nedre var värd.
Ett samarbete kring samverkan i Grannar mot brott har dragits igång i hela Strandbaden samt
undersökningar har påbörjats för möjligheten att någon gång i framtiden kunna ansluta villor till
Stadsnätet via fiber, se mer på www.stadenistaden.se för tjänsteutbud.
Efter påtryckningar från föreningen har nu ansökan från kommunen om ändring av postort lämnats
in. Om den klubbas hos Posten AB får ca 470 hushåll postort Strandbaden den 1 januari 2011.
Arbetet med en egen byatidning för Strandbadens invånare har påbörjats med två planerade utgåvor
under 2010 som en del i Strandbadens marknadsföring samt inför 100-årsfirandet under 2010.
Föreningen har under året aktivt arbetat med att värva medlemmar genom marknadsföring och
information om pågående och kommande aktiviteter samt ett julkort - vilket hade positiv inverkan.
Trafikgruppen med Eva Sture, Ragnar Falck och Ulf Wallenholm har fått till stånd många av de
ändringar trafikgruppen arbetat för under flera år, ett antal kvarstod vid årets slut (vilket vi fick löfte
om ågärd under 2010 av vice kommunalråd Ulf Molin vid Kullabygdens Byaråd den 15 mars 2010).
Vi har även påbörjat arbetet med Kampanjen Bygg 111 Östra nu! Därmed har vi tagit nya initiativ till
att förbättra trafiksäkerheten i vår boendemiljö och att hitta ny lösning för en hårt belastad väg 111.
Adressen är: www.bygg111ostra.nu
Strandrensning har utförts den 9 maj med hjälp av strandgruppen på remsan mellan parkeringen vid
Stora Skärsvägen och bron vid Margareteberg. Vi behöver fler deltagare under 2010!
Under året som har gått har vi fokuserat på arbetet med att förbättra Strandbadens identitetsbild
samt att skapa mervärde för våra medlemmar, med hemsida, byatidning och förbättringar på orten.
Under året har vi ökat antalet medlemmar med 50% jämfört med 2008 och vi kan med glädje berätta
att för 2009 var vart tredje hushåll medlem - men vi vill att det blir ännu fler!
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