
 
 
 
Protokoll fört vid Styrelsemöte S-7 2008 

 
Hos Caisa 2008-09-18 

Närvarande: 
Ulf Andersson 

Lars Hiller 

Mikael Jidenholm 

Caisa Bengtsson 

Andreas Henriksson 

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

 
3. Till protokollförare utsågs Andreas H. 

 
4. Dagordning gicks igenom och fastställdes. 

 
5. Föregående mötes protokoll samt stormötesprotokollet gicks igenom utan anmärkning. 

 
6. Ulf har varit i kontakt med Liane Persson på Leader Halland och presenterat Framtid 

Ugglarp och våra tankar. Enligt Liane är det troligt att Framtid Ugglarps verksamhet 
och innehållet i handlingsplanen berättigar till projektmedel från Leader. Till och börja 
med kan vi söka så kallade förstudiepengar, detta kan beviljas till projekt som ev. är 
berättigade till projektmedel. Pengarna skall användas för att skriva ansökan samt till 
ersättning för ev. projektledare som skriver ihop ansökan. 
Lars skriver ansökningspapper som skickas till Leader. 
Läs mer på www.leaderhalland.se

 
7. Prioriterade frågor: 
 
• Lokal skyltning – avvaktar tills vi skapat en handlingsplan samt har en grafisk profil. 
• Säkrare infart -  Lars har talat med vägverket och jobbar för att få ut en representant 

från vägverket som tittar på trafiksituationen. 
• Cykelbana – Micke talat med Göran Jönsson på region Halland och han hjälper gärna 

till att komma igång. Andreas och Micke talar ihop sig och bestämmer möte med 
Göran för att komma igång.  

• Gångstigar/löpslinga – avvaktar tills vi skapat en handlingsplan. 
• Flytta södra skylten -  Ulf har pratat med Vägverket som kräver en skrivelse, vi kollar 

om en eventuell egen skylt på något sätt kan ställas tillsammans med den officiella 
skylten eller om den måste stå ensam. Vi avvaktar vägverket för vidare beslut i frågan. 

• Bättre bussförbindelser – Jan behöver boendeunderlag med mera. Lars skickar detta 
till Jan. 
 

8. Den 7 oktober har vi bydag, alla som vill och kan är välkomna att hjälpa till att fixa, 
trixa och snygga till i byn. Vi skall bland annat räta skyltar, städa upp skräp allmänt 
snygga till. Vi tar med verktyg, lastare, skurmedel, spett, slägga, spade med mera. 
Samling 09.00 hos Caisa. Vi skall ta bilder i byn, före och efter. Vi bjuder in alla som 
vill hjälpa till med hjälp av mail, hemsida samt anslag. 

http://www.leaderhalland.se/


 
 
 
 

9. Lars har varit i kontakt med stadsbyggnad. De har sagt att vi blir remissinstans för 
planfrågor. Lars tar ny kontakt och trycker på att vi vill verkligen vara remissinstans 
samt problematiken med Sallebergsvägen och att ett nytt alternativ måste tas fram i 
den nya planen. 

 
10. Ulf har per telefon kontaktat föreningar i byn och frågat om Framtid Ugglarp kan 

förespråka dem i frågor om vägar, trafiksäkerhet med mera.  
Följande föreningar har sagt ja till detta:  
Axelia/Ullarps vägsamfällighet    
Eftra Hembygdsförening 
Kvarnens vägförening 
Lassagårdsbergs badortsförening 
Ullarp – Skällentorps skifteslag 
Ugglarp Svenstorps vägsamfällighet 
Ugglarps Byalag 
Ugglarps bys vägsamfällighet 
Ugglarps bysamfällighet 
Vassviks vägsamfällighet 
 
Totalt: 263 fastigheter samt 565 medlemmar 
Ullarp – Skällentorps vägförening är inte kontaktad. Ulf tar kontakt med Börje 
Tönsgård.  
 

11. Faktaundersökning Ugglarp – Lars har påbörjat och fortsätter. 
 

12. Ulf har talat med vägverket och enligt dem är det ingen skillnad på skötsel av vägar i 
Halmstad respektive Falkenberg. Kanten klipps varje år, vartannat år klipps allt ner 
inom hela vägområdet, upp till 7 meters bredd. 

 
- Vi behöver en presentation om Framtid Ugglarp. Lars skriver förslag samt gör 

brevmall med sidfot. 
- Andreas tittar på e-postadress för de som behöver med ändelse: @ugglarp.se 
- Göran kollar och undersöker studiecirkel. Kollar med ansvarig om de har möjlighet 

att komma och informera på nästa styrelsemöte. 
- Andreas gör ansökningsflyer samt medlemsansökan på hemsida. 

 
Nästa möte är hos Lasse den 16 oktober. 
 

 
Vid pennan 
/ Andreas Henriksson 
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