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INFORMATION FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 

Välkommen på årsmöte 17 april!

MARS 2013

Elavtal kräver medlemskap
Om du utnyttjar föreningens medlems-
förmån i form av elavtal med DalaKraft och 
ännu inte betalt in medlemsavgiften till bya-
föreningen ber vi dig omgående göra det. 

Nytt elavtal på gång
På initiativ av Strandbadens Byaförening 
har en arbetsgrupp bildats vars syfte är att ta 
till vara Kullabygdens byaföreningars med-
lemmars intresse genom att förhandla fram 
ett nytt elavtal som i så fall skulle börja gälla 
den 1 januari 2014. För närvarande tar 
gruppen in offerter och undersöker vilka 
olika elavtalsformer som finns på mark-
naden. 

Även fortsättningsvis kommer det vara 
obligatoriskt att vara medlem i en byaför-
ening om man önskar teckna det elavtal som 
byaföreningarna förhandlar fram. 

En nyhet som kommer introduceras för de 
som önskar teckna 2014 års elavtal är att 
betalning av medlemsavgift till byafören-
ingen (omfattande de antal år som elavtalet 
gäller för) görs i förskott. 

Jan Jurkiewicz berättar mer om arbets-
gruppens pågående arbete vid årsmötet. 

Kullaleden invigs 1 juni
Under året har representanter från Strand-
badens Byaförening provvandrat olika 
sträckor av den blivande Kullaleden och 
även varit med och påverkat utformningen 
av de informationstavlor som kommer att 
sättas upp längs med leden.

Den 1 juni invigs Kullaleden som blir en 70 
km lång vandringsled genom 15 byar från 
Helsingborg och runt Kullahalvön.
– Som den första internationellt certifierade 

Ställ upp på Strandbaden!
Nu är det dags för årsmöte i Strandbadens 
Byaförening. Vi hoppas att vi får träffa 
massor av strandbadenbor och få ta del av 
era synpunkter och få tips från er alla. Vi väl-
komnar speciellt er som är nyinflyttade eller 
som ännu inte är medlemmar i byafören-
ingen. Kom och lyssna – vi utlovar ett intres-
sant och innehållsrikt möte.

Styrelsen
Strandbadens Byaförening

Välkommen till årsmötet

onsdag 17 april kl 19:00

på Örestrand (i kyrkan)
leden i Norden och tredje i Europa räknar vi 
med ett stort intresse från massmedia, 
turister och föreningar inom friluftsliv och 
idrott, säger Britt-Marie Andrén.

Hur ser tankarna ut kring ledens utveck-
ling, framtid och nu närmast invigningen? Till 
årsmötet välkomnar vi Britt-Marie Andrén 
från projektteamet som berättar och svarar 
på frågor. 

Läs mer på www.kullaleden.se

Du har väl betalt medlems- 
avgiften för 2013?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och 
hushåll. Om du inte redan är medlem går det 
bra att betala in 100 kr på bankgiro 5559-
7306. Skriv gärna in dina medlemsuppgifter 
i formuläret på hemsidan – www.strand-
baden.info – om du inte gjort det tidigare. 

Vi ser gärna att alla medlemsavgifter är 
betalda innan årsmötet. Du kan också ta 
med dig 100 kr till årsmötet och betala där. 

Teaterombud i Strandbaden
Strandbadens Byaförening har fått en ny 
kulturell funktion i Lisbeth Löfgren som 
erbjudit sig att vara teaterombud i Strand-
baden. Vi välkomnar Lisbeth till årsmötet då 
hon kommer att presentera sig och berätta 
vad teaterombudsfunktionen innebär samt 
vilka kulturella förmåner boende i Strand-
baden kan få möjlighet att ta del av. 

Rena stränder till sommaren
Lördag den 20 april kl 10.00 samlas vi på 
initiativ av Strandgruppen för att rensa 
stränderna från skräp inför den kommande 
badsäsongen som vi förmodligen alla 
längtar till. Vi behöver allas hjälp nu, efter att 
vinterns busväder spolat upp mängder med 
skräp på våra stränder och hedar. 

Vi samlas på campingplatsen vid Öre-
strand och rensar mellan bron vid Margrete-
bergs badplats och Skälebäcken vid Stora 
Skärsvägen. Efter rensningen bjuder vi på 
grillad korv vid Örestrand (omkring kl 
12.00). Plockpinnar och säckar finns att tillgå. 
Vid extremt dåligt väder skjuter vi strand-
rensningen till lördagen den 27 april samma 
tid/plats. 

Strand-Bulletinen både 

i brevlådan och i inkorgen
Byaföreningens nyhetsbrev Strand-Bulle-
tinen skickar vi ut till alla medlemmar som vi 
har e-postadress till.  Eftersom vi vill kunna 
nå ut till samtliga hushåll i Strandbaden med 
vår information, kommer Strand-Bulletinen 
även att delas ut i tryckt form direkt i era 
brevlådor.

tidningen i möjligaste mån reserverats för 
dessa. 

Nyhetsbrevet Strand-Bulletinen, som går 
ut med e-post, har under det gångna verk-
samhetsåret skickats ut 8 gånger och är till 
fullo finansierat av sina annonsörer. På hem-
sidan anmäler man sig om man önskar få 
nyhetsbrevet.

Tillsammans med bland andra Friskis & 
Svettis, AckordCentralen och Räddnings-
tjänsten gick Strandbadens Familjedag av 
stapeln på Örestrand under en rekordvarm 
eftermiddag den 19 augusti.

Höganäs Bokhandel & Capuccino bjöds in 
av föreningen att prata om höstens bok-
nyheter den 18 oktober. Evenemanget hölls 
också på Örestrand och besöktes av ett 
30-tal bokentusiaster från Kullabygden. 

Strandbadens byaförening tilldelades under 
2012 ett stipendium av Stiernstedt Kock-
enhus Kulturförening. 

På initiativ av Strandbadens Byaförening 
hölls ett första inledande byamöte på Öre-
strand i januari 2013 med anledning av att 
det tre-åriga elavtalet med DalaKraft löper 
ut i december 2013. 

20 av Kullabygdens 21 byaföreningar har 
visat intresse för att med gemensamma 
krafter förhandla fram ett nytt elavtal. En 
arbetsgrupp har bildats som består av fem 
personer, däribland Strandbadens Jan Jurki-
ewicz. Arbetsgruppen kommer under våren 
att påbörja arbetet med att ta reda på vilket 
intresse det finns bland byaföreningarnas 
medlemmar samt ta in offerter från elbo-
lagen. 

Strandbadens Byaförening har även välsig-
nats med ett teaterombud som kommer 
berätta mer vid årsmötet. 

Styrelsen för Strandbadens Byaförening 
tackar för det här verksamhetsåret och 
hoppas att Strandbaden kan få ännu mer 
uträttat under nästa år. 

Byavandring 20 maj
Årets byavandring tillsammans med repre-
sentanter för Höganäs kommun är planerad 
till den 20 maj. Har ni synpunker eller tips 
som ni vill att vi ska framföra till kommunen, 
är ni välkomna att höra av er till någon i sty-
relsen.

STRANDSTÄDNING 20 APRIL



Dagordning
 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 sammankallande 
 13. Fastställande av medlemsavgifter för 2014. Medlemsavgift för 
  innevarande år är 100 kr.
 14. Motioner och övriga medlemsförslag
 15. Övriga ärenden
  – Britt-Marie Andrén berättar om hur Kullaleden kommer att 
     marknadsföras inför och efter invigningen den 1 juni 2013. 
  – Allmän information från föreningens arbetsgrupper om bl a
     elavtal, trafik, teaterombud, Margretebergsbadet, Stationstorget 
     och kommunens översiktsplan.
 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 för föreningen finns på föreningens hemsida (www.
strandbaden.info) och kommer också att finnas tillgängliga vid års-
mötet. 

Styrelse
Styrelse, revisor och valberedning fram till detta årsmöte 2013-04-17 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 Åsa Meijer  Tel 070-609 29 01 ameijer@hotmail.se
Ledamot Björn Aldenklev Tel 042-34 42 06 bjorn.aldenklev@gmail.com 
Revisor Maria Edesgård Tel 042-33 22 21 edesgard@hotmail.com
Revisor Monica Berg Tel 042-34 37 28 monica.sigurd@hotmail.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

Ordinarie årsmöte hölls den 11 april 2012 
på Örestrand för det gångna verksamhets-
året. 43 av föreningens medlemshushåll och 
ca 52 personer närvarade. 

Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under 
det gångna året och det fortlöpande arbetet 
mellan styrelsemöten har skett över e-post 
och formella beslut har sedan tagits på efter-
följande styrelsemöten. 

Därutöver har föreningen varit representerad 
vid två av Kullabygdens byarådsmöten 
– den 19 mars respektive den 31 oktober – 
samt vid ett förberedande möte den 5 sep-
tember. 

På byarådsmöten förs frågor och informa-
tion fram av 20-talet byaföreningar. Inbjudna 
är även högre tjänstemän och politiker från 
Höganäs kommun. Mötena fungerar som 
dialogforum där Strandbadens Byaförening 
representerar vår hörna av kommunen och 
framför de önskemål vi har samt berättar om 
vår verksamhet. 

Trafikgruppen, som initierat de fartdäm-
pande åtgärderna runt korsningen väg 111/
Dannevangsvägen samt trafikdelaren vid 

Marstrandsgatan, har följt genomförandet, 
deltagit i slutbesiktning samt rekommen-
derat ytterligare åtgärder för att arbetet skall 
anses slutfört.

Strandrensningen genomfördes av ett 
40-tal personer den 14 april under Strand-
gruppens ledning på remsan mellan parke-
ringen vid Stora Skärsvägen och den lilla 
bron vid Margreteberg. Efter väl utfört 
arbete, som genererade ca 3.5 m3 skräp, 
vidtog en uppskattad grillning. 

Strandbadens byaförening deltar även aktivt 
i arbetsgruppen för Kullaleden/Skåne-
leden Nordväst och har under året prov-
vandrat olika sträckor av den kommande 
Kullaleden vid en 6-7 olika tillfällen. Därut-
över hölls taklagsfest den 28 november i 
samband med uppförandet av den nya rast-
platsen i Strandbadsskogen då tak, bänkar 
och vindskydd restes. Arrangörerna bjöd på 
korvgrillning och mingel. 

Den 29 maj gick den sedvanliga byavand-
ringen av stapeln i Strandbaden tillsammans 
med Péter Kovács (kommunstyrelsens ord-
förarande), Ulf Molin (kommunstyrelsens 1e 
vice ordförande), Lennart Nilsson (kom-
munstyrelsens 2e vice ordförande), Marga-
reta Engkvist Björkenhall (biträdande sam-
hällsbyggnadschef) samt Karin Runhagen 
(kommunsekreterare). Styrelsen dryftade 
önskemål och hade synpunkter på Strand-
badens utveckling. 

Under året har styrelsen haft en god 
dialog om ortens utveckling med de 
ledande politikerna i kommunen, inte bara 
vid byarådsmöten och byavandring utan 
även vid individuella möten.

Representanter från byaföreningen har 
bidragit med förslag och deltagit i möten 

Verksamhetsberättelse

med kommunen om utformningen av Mar-
gretebergsbadet och Stationstorget.

Midsommarfirande hölls traditionsenligt på 
Lärkängen i föreningens regi den 22 juni.

Föreningen har sedan 2009 en hemsida där 
aktuell information från styrelsen och arbets-
grupperna rörande händelser i Strandbaden 
läggs ut – www.strandbaden.info. Hem-
sidan uppdateras regelbundet när något nytt 
händer. 

Ett nummer av Strandbladet gavs ut under 
2012 och delades ut bland de boende i 
Strandbaden kring midsommar. Kostnaden 
för Strandbladet har till allra största delen 
finansierats av de annonsörer som finns med 
i tidningen. Den resterande delen har finan-
sierats av medlemsavgifter. För att gynna 
företagande och företagare med anknytning 
till Strandbaden har annonsutrymmet i 
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