
 

 
 
Anteckningar höstmöte Framtid Ugglarp på Villa Kustvägen onsdag 25 november 2009 
 

1. Ulf Andersson hälsar de tjugo deltagarna välkomna till mötet.  
 
2. Ulf Andersson valdes till ordförande för mötet, Andreas Henriksson valdes till 

sekreterare för mötet. Dagordning presenterades och godkändes.  
 

3. Lars Hiller presenterade arbetet med Leaderansökan samt pågående arbete med denna.  
- Arbetet pågår för närvarande med planering inför vårens arbetsinsattser, vår ansökan 
om projektstöd har blivit godkänd av styrelsen för Leader Halland och nu avvaktas 
beslut från Länsstyrelsen vilket endast skall vara en formsak.  
Lars Hiller har valts till projektledare för projekt framtid Ugglarp etapp 1. Han styr 
arbetet tillsammans med ansvariga för respektive arbetsområde. Utöver dessa personer 
behöver även medlemmar och boende i Ugglarp ställa upp med arbetskraft på 
kommande arbetsdagar.  
- Projektet har vuxit fram ur den förstudie som föreningen genomförde 2008, ur denna 
växte det fram 9 huvudspår och av dem har styrelsen prioriterat 4 frågor som blir 
projekt Framtid Ugglarp etapp 1. Dessa frågor är:  
- Vision 
- Stranden 
- Byvägar/kustvägen 
- Företagarnätverk 
Arbetet med Etapp 1 kommer att kunna följas på föreningens hemsida. 
 

4. Stefan Norder presenterade arbetet med nytt postnummer. Beslut finns och Ugglarp 
kommer att få nytt postnummer 1 april 2010. Detta kommer att bli 311?? Ugglarp. 
Stort tack till Stefan för hans engagemang i frågan. presentera oss och vår verksamhet, 
lämpligen för KSAU.  
Frågan togs även upp om att låta någon från kommunen besöka vårt årsmöte. 
 

5. Blankett skall finnas på hemsidan för utskrift angående medlemsvärvning 
 
6. En diskussion hölls om att vi är osynliga hos kommunen och att vi måste åka in och 

 
7. Julpyntning sker lördagen den 28 december i Good Wheel hallen klockan 10.00. Alla 

är hjärtligt välkomna. 



 

 
8. Diskussion kring stranden och frågor kring denna.  

Biltrafik är idag tillåten på stranden samt parkering i övre kanten.  
Åsikter som kom fram på mötet: 
- Hur få alla bilar plats när Långasand stänger sin strand för bilar? 
- Vansinneskörning på nätterna förekommer och skapar oljud. 
- Husbilar på natten skräpar ner och stör ordningen 
- Det är en kort period när problemen pågår, det kanske inte är så farlig? 
- Varför skall det vara bilar på stranden över huvud taget? 
- Detta är sista stranden med biltrafik – konkurrensfördel? 
Mötet beslutade att vi bör se över befintliga parkeringsmöjligheter, vilka planer som 
finns, om det går att bygga fler p-platser samt om dessa frågor kan tas upp i samband 
med den kommande detaljplanen för området. 
Hundar på Stranden: Åsikter framfördes på mötet om att hundbadet blir för vissa 
personer störande då koncentrationen av hundar på den lilla bit där det är tillåtet blir 
allt för stor. Fråga: Kan badet flyttas / förändras för att fungera bättre? 
Blå flagg: Kultur och fritid anser att kommunen inte skall ansöka om Blå Flagg 2010.  
Mötet är av annan åsikt. Blå flagg är något vi är stolta över i Ugglarp och vi anser att 
blå flagg bör finnas kvar. Förutom en kvalitetssäkring av stranden är det även ett PR 
instrument som sätter Ugglarp på kartan. 
 

 
 

Vid pennan 
 
_______________ 
Andreas Henriksson 

 


