
 
 
 
Protokoll fört vid Styrelsemöte S-6 2009 

 
Hos Urban på Berg 2009-09-23 Närvarande: 
 
 

1. Mötet öppnades. 
2. Till ordförande för mötet utsågs Ulf A. 
3. Till protokollförare utsågs Ulf A 
4. Dagordning gicks igenom och fastställdes. 
5. Föregående mötes protokoll gicks igenom utan anmärkning. 
5b. Från kassören rapporterades ingen förändring sen senaste mötet. 
6. Leader Halland. Lars H rapporterade från samtal med Marion Eckhart  från Leader att 

man vill ha ett påskrivet papper från markägarna att man tillåter en strövstig över sina 
marker. 
Lars har tagit fram en blankett för detta ändamål, den fylldes i med respektive 
markägares namn från söder till norr.  
Blanketten skall kompletteras av Lars och därefter distribueras till 
styrelsemedlemmarna som sedan kontaktar de olika markägarna för underskrift, 
enligt en fördelning som gjordes upp i samråd. 
Resultatet d.v.s. Lappen med underskrifter skall vara Lars tillhanda senast den 8/10 
2009 för att hinna med att komma med ansökan om bidrag. 

7. Kattegattleden: Micke rapporterade att man från Region Halland sökt kontakt med 
honom och han ringer denna förmodade efterträdare till Leane Persson i morgon 
24/9. 
Ulf Rapporterade att efter att ha talat med Andreas kommer det att byggas en bro vid 
Brogård och att kommunen planerar att dra leden fram till Ugglarp ganska snart. 

8. Inget att rapportera från arbetsgrupperna. 
9. Övriga frågor: Det visades planen avseende Ullarp 1:74 m.fl. som kom ut i dag. 

Den visar att man avser att utveckla den del som vi kallar den norra delen av Ugglarp , 
men att man inte tagit hänsyn till en ny infart till byn norr om den befintliga. 
Micke håller kontakt med kommunen regelbundet och bevakar detta. 
Lars rapporterade från ett möte med Svenska Kallbadhus vilka presenterat sina 
möjligheter vid ett möte på kampingen den 14/9 vid vilket även Micke och Andreas 
var närvarande. Det framgick att dom har helhetslösningar i olika storlekar. 
Det som vore intressantast för oss är att göra nåt av gamla fiskeboden på Trossnäs typ 
bastu med kallbad etc., men vi beslöt att bordlägga detta till ett senare tillfälle. 

10. Dagens Beslut: 
Markägares underskrifter klart till Lars den 8/10. 
Micke kontaktar Region halland 
När vi presenterar Strövstigen längs havet skall den antas bli grusad och ca en meter 
bred i färdigt skick 

11. Nästa möte: Hos Johan den 2009 10 29 kl 19,00 
12. Mötet avslutades efter att ha avnjutit Monas kaffe med bakverk kl 21,37 
 
 
Vid pennan 
/ Ulf Andersson 

Ulf Andersson Johan Karlsson 
Lars Hiller Mikael Jidenholm 
Caisa Bengtsson Urban Eriksson 
  


