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Välkommen till ÅRSMÖTE i Strandbadens Byaförening

Onsdag 11 april kl 19:00 på Örestrand

Välkommen på årsmöte!
Péter Kovács kommer till årsmötet
Under året har styrelsen haft en god dialog om 
ortens utveckling med de ledande politikerna i 
kommunen, bland annat genom byarådsmöten, 
en byavandring i våras samt individuella möten.
Till årsmötet välkomnar vi Péter Kovács för att 
lyssna till hur kommunledningen och kommu-
nens största parti ser på vår orts framtid och ut-
veckling och där ni boende även ges möjlighet till 
att ställa frågor.

Fiber grävs ner i Dannevang
Till sommarkanten blir det i en första etapp in-
koppling av fiber för ett antal fastigheter i Danne-
vang som tecknat sig för detta. Under 2012 kom-
mer det att ske ett antal större kampanjer för att 
lyfta intresset för fiber och stadsnät i övriga delar 
av orten.  Vi hoppas ju givetvis att många fler 
kommer att ansluta sig framöver eftersom det 
sparar abonnemangskostnader från dag 1 och 
ökar fastighetsvärdet direkt. Höganäs Energi har 
ett stort tryck på sig från andra delar av kommu-
nen och vill vi prioriteras närmaste åren måste vi 
ligga på för att inte hamna på efterkälken.

Strandrensning helgen efter årsmötet

Lördagen efter årsmötet, den 14 april kl 10.00, 
samlas vi på initiativ av Strandgruppen, för att 
rensa stränderna från skräp och förbereda en här-
lig badsäsong! Vi behöver allas hjälp nu efter att 
adventsstormarna spolat upp mängder av skräp 
på våra stränder och hedar! Vi samlas på cam-
pingplatsen vid Örestrand och rensar fram till till 
bron vid Margretebergs badplats och till Skäle-
bäcken vid Storskärsvägen. Efter rensningen bju-
der vi på grillad korv nere vid Örestrand (omkring 
kl 12.00).  Plockpinnar och säckar finns att tillgå. 
Vid extremt dåligt väder skjuter vi strandrens-
ningen till lördagen den 21 april  samma tid/plats. 

Från 96 till 253 medlemmar på 4 år
Vi vet att det finns ungefär 470 hushåll här i 
Strandbaden, både bofasta och sommar boende. 
År 2007 var ett bottenår för medlemsantalet och 
föreningen var nere och  nosade på 96 medlem-
mar (20%). Under 2008  ökade det något till 113 
hushåll (24%) för att vid utgången av 2009 vara 
uppe på 160 medlemmar (34%).  Under 2010 
strömmade det till igen och 50 nya medlemmar 
gjorde sig till känna.  Den 31 december 2010 var 
antalet medlemmar uppe på 198 st vilket gav en 
täckning på 42% och det fortsatte att växa.  I au-
gusti 2011 passerade vi 50% och gick ur 2011 med 
253 medlemmar, en täckning på 54%. Nästa del-
mål är två tredjedelar, vilket innebär att vi ska öka 
med 57 medlemmar. Fullt möjligt!

Har du betalt medlemsavgift för 2012? 
Bli medlem om du inte är det redan. Betala in 
100kr på bankgiro 5559-7306 och skriv gärna in 
dina medlemsuppgifter i formuläret på hemsidan 
om du inte gjort detta tidigare. Du kan också ta 
med dig en 100-lapp till årsmötet och betala där. 
Medlemsavgift ska helst erläggas före årsmötet.

Elavtal kräver medlemskap
Om du utnyttjar föreningens medlemsförmån i 
form av elavtal med Dala Kraft har du förmodligen 
gjort en bra affär sedan du anslöt dig. Var då snäll 
och kom ihåg din medlemsavgift. Efter utgången 
av 2011 har vi noterat utebliven medlemsavgift 
från ett antal hushåll med elavtal och vi ber att få 
återkomma till de som berörs.

Nyhetsbrevet en succé

Ni som får nyhetsbrevet ”Strand-Bulletinen” vet 
redan om att vi informerar om både smått och 
stort från i Strandbaden.  Det är  i skrivande stund 
nästan 300 Strandbadenbor som får våra utskick 
och vi kan genom tjänsten se att våra nyhetsbrev 
även läses av en skara utanför Strandbaden...

Gilla Strandbadens Byaförening på Facebook

Péter Kovács kommer till årsmötet

En styrelse ska väljas



Måndagen den 7 mars år 2011 fick vi postort 
Strandbaden tillbaka - en viktig milstolpe.

Föreningen avhöll ordinarie årsmöte den 6:e 
april 2011 på Örestrand för det gångna verksam-
hetsåret, 43 hushåll och 60 personer närvarade.

Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under 
2011 varav ett möte har varit tillsammans med 
kommunalrådet Péter Kovács den 24 mars. Ett 
fortlöpande arbete mellan mötena har i styrelsen 
skett över e-post och formella beslut har sedan 
tagits på efterföljande styrelsemöte. Totalt har cir-
ka 200 olika ämnen diskuterats över e-post i 800 
unika mail. En mycket god aktivitet således.

Strandrensning genomfördes lördagen den 16 
april under Strandgruppens ledning på remsan 
mellan parkeringen vid Storaskärsvägen och den 
lilla bron vid Margreteberg. 

Den 23 maj besöktes Strandbaden av Péter 
Kovács och Ulf Molin för att genomföra en bya-
vandring där styrelsen dryftade önskemål och 
hade frågor kring Strandbadens utveckling. Ett in-
slag som vi hoppas blir återkommande varje år.

Midsommarfirande avhölls traditionsenligt på 
Lärkängen i föreningens regi den 24 juni. Ett osed-
vanligt välbesökt midsommarfirande med mäng-
der av barn och vuxna som deltog i lekar och 
dans kring midsommarstången. 

Trafikgruppen har fortsatt sitt arbete för att 
höja trafiksäkerheten på väg 111. Till årets stora 
kampanjer hör en banderolluppsättning längs 
väg 111 samma dag som det stora infrastruktur-
mötet (Möllemötet) den 20 september . Detta till-
tag skapade nyheter i riksmedia och vi hoppas att 
högdjuren lade märke till oss.  Byaföreningen och 
trafikgruppen var även och lyssnade till kvällens 
paneldebatt kring framtida planer för nordvästra 
Skånes framtida infrastruktursatsningar.

Föreningen har sedan 2009 en hem sida där ak-
tuell information från styrelsen och arbetsgrup-
perna rörande händelser i Strand baden läggs ut, 
 www.strandbaden.info.  Inga större ändringar har 
skett utan vi uppdaterar kontinuerligt när något 
nytt tillkommer.

Två nya nummer av Strandbladet har givits ut 
bland de boende i Strandbaden under 2011. Det 
första numret kom ut kring midsommar (12 sidor 
och 650 exemplar tryckta) och det andra numret 

strax före jul (20 sidor 650 exemplar tryckta). Kost-
naden för dessa har finansierats till 95% av de an-
nonsörer som finns med i tidningen, resterande 
delar av medlemsavgifter. Kommunikationsgrup-
pen har, för att gynna företagande och företagare 
med anknytning till Strandbaden, fokuserat på att 
annonsutrymmet i tidningen ska reserveras för 
dessa i största möjliga mån.

Nyhetsbrevet Strand-Bulletinen som går ut med 
e-post har under 2011 skickats ut 11 gånger och 
är till fullo finansierat av sina annonsörer. Vid årets 
slut mottog 275 strandbadenbor nyhetsbrevet.  
Man kan anmäla sig till nyhetsbrevet på hemsidan.

Söndagen den 21 augusti anordnade den nyin-
rättade trivsel/eventgruppen en öppen familjefest 
- för alla i Strandbaden som ville komma, unga 
som gamla. Ett par hundra personer kom till Öre-
strand och hade trevligt denna dag. Det anordna-
des också en vinprovning på Arilds Vingård den 15 
oktober för en skara Strandbadenbor. 

Representanter för Strandbadens Byaförening 
har deltagit i Kullabygdens Byaråd den 28 mars i 
Fjälastorp samt den 17 oktober i Jonstorp. 

På Byarådet förs frågor och information fram 
mellan 20-talet byföreningar som är inbjudna, 
samt  högre tjänstemän och politiker från kommu-
nen. Mötet fungerar som ett dialogforum där 
Strandbadens Byaförening representerar vår hör-
na av kommunen för att berätta om de verksam-
heter vi genomför och de önskemål vi har.

Strandbadens Byaförening är också en aktiv del-
tagare i arbetsgruppen för Kullaleden/Skåneleden 
nordväst och har under verksamhetsåret som pas-
serat vandrat de sträckor som kommer att gälla 
framöver samt arbetar för att påverka sträckning-
en genom Strandbaden på ett positivt sätt.

Arbetet har under 2011 fortsatt för att fler ska 
anmäla sitt intresse för fiberanslutning till fastig-
heterna vilket nu har gett resultat. Den 19 decem-
ber deltog vi i ett seminarium om fiberinfrastruk-
tur på Erikslund. Under året har vi också sett att 
fler hushåll anslutit sig till grannsamverkan genom 
”Grannar Mot Brott”.

 
Styrelsen för Strandbadens Byaförening tackar 

för detta verksamhetåret och hoppas att vi kan få 
ännu mer uträttat under nästa år!

Dagordning och styrelse
 1.  Val av ordförande för mötet
 2.  Val av sekreterare för mötet
 3.  Upprättande av förteckning över de närvarande medlemmarna
 4.  Val av två justerare som jämte mötets ordförande justerar mötets protokoll, inkl. rösträkning
 5.  Fastställande av dagordning
 6.  Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 7.  Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
 8.  Revisionsberättelse
 9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10.  Val av styrelse:
   Jämna år väljs:  
    - ordförande på ett år 
    - sekreterare på två år 
    - en till tre ledamöter på ett år 
   Udda år väljs: 
    - ordförande på ett år 
    - vice ordförande på två år 
    - kassör på två år 
    - en till tre ledamöter på ett år
 11.  Val av två revisorer
 12.  Val av valberedning som skall bestå av minst två medlemmar varav en skall vara samman-
  kallande
 13.  Fastställande av medlemsavgifter för 2013.  Medlemsavgift för innevarande år är 100 kr.
 14.  Motioner och övriga medlemsförslag
 15.  Övriga ärenden 
  – Péter Kovács välkomnas till mötet
  – Allmän medlemsinformation från föreningens arbetsgrupper, Kullabygdens Byaråd, med mera.
 16.  Mötet avslutas

OBS! Formella motioner som ska behandlas på årsmötet, ska ha lämnats in skriftligen till någon i styrelsen 
senast två veckor före mötet. Gällande stadgar i föreningen finns på hemsidan (www.strandbaden.info) och 
ett antal exemplar finns upptryckta i receptionen på Örestrand för de som ej har dator och Internet.

Styrelsen
Styrelse, revisorer och valberedning fram till detta årsmöte 2012-04-11 har bestått av:

Ordförande Karl-Axel Barkentin  Tel 042-33 18 73, kabarkentin@hotmail.com
Vice ordförande Jan Jurkiewicz   Tel 042-33 16 65, jj@egecarpet.com
Sekreterare Pernilla Myrefelt   Tel 042-34 94 49, pernilla@myrefelt.se
Kassör  Adrian Wallenholm  Tel 042-33 35 33, adrian@wallenholm.se 
Ledamot  Edvardas Lelius  Tel 0762-80 30 95, edvardasle@hotmail.com
Ledamot  Åsa Meijer  Tel 070-609 29 01, ameijer@hotmail.se
Ledamot  Barbro Walsh  Tel 042-34 44 24, barbrowalsh@hotmail.com
Revisor  Doris Fröjd Bogren  Tel 042-34 08 58, leif.bo@telia.com
Revisor   Marie-Louise Lindström Tel 042-34 37 49, tolistrandbaden@gmail.com
Valberedning Livia Deak Jönsson  Tel 042-12 96 34, livia.deak.jonsson@gmail.com
Valberedning Sigurd Berg   Tel 042-34 37 28, monica.sigurd@hotmail.com

Verksamhetsberättelse


