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- Mötet började med ett samtal med Göran Jönsson från Region Halland. Ulf A 

presenterade föreningen Framtid Ugglarp för Göran. Göran presenterade sitt arbete på 
Region Halland: GJ jobbar med upplevelsenäringen. RH har ett tillväxtprogram för att 
växa (25% mer än andra näringar) RH arbetar med 6 produktområden: Hav & Kust, 
Skog & vatten, Golf & Green, Möte & konferens, mat & dryck samt Nöje & kultur. 
Inom produktområde Hav & kust drivs bla. Projektet Hallands Kustväg. 
Arbetet med Kattegattleden pågår, en bilfri cykelled mellan Helsingborg och 
Göteborg. NUTEK jobbar på att lyfta in projektet i regeringens trafikproposition. 
Kommunerna finansierar hälften, regionen hälften via Leader. Regionen räknar med 
att bygga bitvis med start i Kungsbacka och Laholm. Halmstaddelen, Steninge 
beräknas vara klar 2009. Tommy Löfqvist är den person på regionen som kan ledens 
sträckor mm. Cykelleden planeras vara klar 2012. Göran menar att vi skall vara 
tydliga om att vi vill ha leden, notera att laggruppen fattar beslut om det finns lokal 
förankring samt ha en lokal diskussion ang dragningen.  
 
 

1. Mötet öppnades. 
 
2. Till ordförande för mötet utsågs Ulf A. 

 
3. Till protokollförare utsågs Andreas H. 

 
4. Dagordning gicks igenom och fastställdes. 

 
5. Sammanfattning ang cykelleden och Göran Jönssons besök: Vi försöker få fram ett 

förslag till en lokal dragning. Vi bevakar vad som händer med leden och planeringen 
hos kommunen. Det är förmodligen fullt möjligt att snabba på processen och 
genomförandet av ledens dragning förbi Ugglarp 

 
6. Inför och under stormötet skall vi:  
- Redovisa vad vi gjort 
- Ta fram arbetsplan inför sommaren 
- Begära in förlag om arbetsplan till hösten 
- Starta arbetet med att värva medlemmar. 
- Be Kajsa skriva ut 25 inbetalningskort, insats: 100:-, medlemsavgift: 100:- 

 



7. Strandstädningen är bestämt till den 31 maj 
Ann Catrin Sturesson tar Lassagårdsberg/Hed. 
Vi har ansökt om ersättning (1500 kr) från kommunen och beviljats pengarna. Vi skall 
städa från Trossnäs till Vassvik. Vi kontaktar Ugglarps byalag samt Lassagårdsbergs 
badortsförening. Lars H tillfrågas om att göra förlag på affischering som kan sättas 
upp i byn. 

 
8. Bolagsverket har inkommit med synpunkter på stadgarna, Mikael, Andreas och Ulf 

har justerat. Mikael tar kontakt med handläggaren på Bolagsverket och kollar 
justeringarna, skickar därefter in på nytt. 

 
9. Avvaktar nya kontakter till efter stormötet. 

 
10. Snabba synliga åtgärder inför sommaren tas upp på stormötet. Ulf har pratat med 

vägverket om att snökäpparna ännu inte är bortplockade. Diskuterat problem med träd, 
buskar och grenar utmed vägarna. Finns funderingar på en vägarnas dag för att med 
gemensamma krafter hjälpa till att klippa träd, buskar mm. Ev till hösten. 

 
11. Övriga frågor:  

• Ulf fixar röjning runt norra skylten. 
• Byalaget har sett till att gräset mellan vägen och cykelbanan genom byn hålls 

välklippt och snygg. Micke kollar om Håkan som har avtal med vägverket 
även kan klippa mellan cykelbanan och vägen utanför byn. 

• Blomsterlådor har satts upp på ett mycket smakfullt sätt på Lassagårds berg. 
• Hemsidan måste bli aktiv, samtliga skall skriva texter. 

 
12. Nästa möte planeras till den 7/8 kl 19.00 hos Ulf. 

 
13. Mötet avslutades 
 
Vid pennan 
/ Andreas Henriksson 
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