
Framtid Ugglarp 
 
Protokoll fört vid    Styrelsemöte S-2 2008 
 

Hos Andreas H på Ugglarps camping 2008-03-18 
Närvarande: 
Ulf Andersson 

 

Mikael Jidenholm 

Caisa Bengtsson 

Andreas Henriksson 

Lars Hiller 

 

  
 

1. Mötet öppnades. 
2. Till ordförande för mötet utsågs Ulf A. 
3. Till protokollförare utsågs tillika Ulf A.  
4. Dagordning gicks igenom och fastställes. 
5. Föreningsform diskuterades och det väger mellan ideell förening och ekonomisk 

förening. Andreas och Micke fick i uppdrag att utreda ytterligare för och 
nackdelar med de olika alternativen, samt att komma med en presentation av 
detta till mötet den 26/3. 

6. Geografiskt område samt inritandet av detta på kartan fick anstå till senare. Gränserna 
är tidigare fastlagda. 

 
7. Affärsplan och affärsidé diskuterades. Vi var överens om de stora dragen, men Lars 

fick i uppdrag att formulera en mening och att sedan maila ut den på remiss till 
Styrelsen för tyckande. 
Affärsplan ansåg mötet skall komma efter att vi formulerat vår affärsidé. 

 
8. Presentation av adressregister – Mikael hade kontaktat kommunen utan framgång. De 

har adressregister men får inte lämna ut dessa. Vi ansåg att vägföreningarna har listor 
på samtliga boende och att vi där kan få register vid behov senare. 
Beslöts att Micke söker vidare. 

 
9. Kontakter tagna med nya medlemmar: Lennart Svensson, Josefin Selander, Elisabeth 

och Christer Andersson, Claes Ledel och Lars Raning har kontaktats. 
 
Härefter kom de inbjudna respektive ordförande i byns övriga föreningar att delta för en 
information, och  följande hade hörsammat kallelsen:  
 
Lennart Persson Ugglarps bys vägförening. 
Börje Tönsgård Ullarp Skällentorps vägförening 
Ann-Katrin Sturesson Lassagårdsbergs badortsförening 
Lars Raning Ugglarps kvarns vägförening. 
 
Interimsstyrelsen redogjorde för tankarna med föreningen, dess målsättning samt bad de 
inbjudna att vi sina föreningar bidra till att höja Ugglarp som varumärke genom att hålla 
det vackert mm. 



Tillgängligheten med bussar mm diskuterades. 
Börje T. redogjorde från sin information som kommunpolitiker om vad som är på gång i 
Eftra och hur man arbetar i Långasands villaägarförening där man har strandstädning, 
midsommarfirande , konstdagar, sandbyggartävling mm. 
Avslutningsvis konstaterades att vi bör ha kontakt med pressen samt Falkenbergs turist i 
fortsättningen. 
 
10. Genomförda åtgärder: En eloge till Andreas m fl. som påskpyntat en hel del i byn. 
 
11. Rapport från Arbetsgrupperna: 

• Stranden: Micke och Caisa kommer att inleda med en besiktningstur för 
att se vad som behöver göras först. 

• Kustvägen: Ulf har varit i kontakt med Vägverket. 
• Byvägarna: Urban och Johan var ej närvarande. 
• Hemsidan: inget nytt. 
• Presstalesmän:  inget att rapportera 
• Utvecklingsgruppen: inget att rapportera. 
 

12. Namnfrågan: 
 Styrelsens förslag till mötet den 26/3 kommer att bli ”Framtid UGGLARP” 
 
13. Övriga frågor:  

• Andreas informerade om ”Hallands kustväg” som är på gång, och där man vill 
lyfta fram verksamheter i anslutning till vägen och dess närhet. 

• Ugglarps Camping har vunnit anbudet hos kommunen om att få sköta 
strandstädningen under sommarhalvåret, vilket bådar gott för våra syften. 

• Andreas håller kontakt med Ola Sollerhed Region Halland samt Reino 
Jacobsson Falkenbergs turist. 

• Ulf håller kontakten med Vägverket om flyttning av skylten i söder, dock efter 
att vi har en officiell förening. 

• Det skall röjas en del gräs och buskar vid den norra skylten. Ulf fixar 
• Vi bör se över skyltningen vid ”rondellen2 som är ett virrvarr. 
• När det gäller byvägarna bör vi försöka få till en enhetlighet på eventuella 

blomkrukor mm. 
 

14. Nästa möte håller den 26/3 hos Micke ( stormöte) Nästa S- möte den 10/4  
Det skall påminnas per mail till alla innan mötet den 26/3. Ulf påminner. 
 

15. Mötet avslutades 
 
Vid pennan 
/ Ulf Andersson 
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