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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 gicks igenom utan anmärkning. 

 
6. Svar har erhållits från Leader Halland ang. förstudie. Pengar är beviljade med 15000 

kronor. Vi har fått i uppgift att bilda en styrgrupp för detta arbete, styrelsen för framtid 
Ugglarp blir styrgrupp för projektet. Redovisning av tid (arbetade timmar) skall ske på 
erhållen projektdagbok. För att FU skall få pengar utbetalade skall vi redovisa fakturor 
från externt bolag som sköter förstudien.  
Lars H påbörjar arbetet med förstudien. Lars skriver ner intervjufrågor som kommer 
från stormötena samt fem frågor/ idéer från respektive styrelsemedlem. Styrelsen skall 
även skicka in förslag på personer att intervjua. Idéerna från stormötena är högst 
rimliga att genomföra, styrelsen vill höja ribban och skapa djärvare idéer – Ugglarp 
skall bli nr 1 i kommunen. Arbetet med förstudien skall vara klart 15 januari – 2009. 
 

7. Prioriterade frågor: 
 
• Infart Ugglarp – FU har skickat in skrivelse till Vägverket Halland, får skriftligt svar 

från VV. 
• Flytta skylt – Ulf har skickat brev till VV. Vill flytta skylten till Kvarnbäcken samt 

sätta upp välkomstskylt.  
• Cykelbana -  Andreas och Micke har haft möte med Göran Jönsson och Tommy 

Löfqvist från Region Halland. Mötet var mycket positivt – Falkenbergs kommun har 
en plan för utbyggnad genom kommunen och är första kommun som har detta klart. 
Dock innebär kommunens plan inte utbyggnad av speciell bilfri cykelväg från 
Salleberget till Långasand. Cyklister skall dela vägen med bilister. Micke tar kontakt 
med Fbgs kommun för att diskutera sträckning samt behov av bilfri cykelbana. En idé 
från Göran och Tommy var att förlägga en sk. Gateway i Ugglarp. En servicestation 
för cyklister med luft, torkskåp, Internet, information mm. Styrelsen är positiv till en 
Gateway i Ugglarp. 

• Jan N söker boendeunderlag. Hittills har det varit svårt att få rättvisa siffror på boende 
i vårt arbetsområde. För att lösa detta ska vi jobba på tre olika håll: Lars tar kontakt 
med posten för att försöka få adressater i Ugglarp, Micke pratar med brevbäraren. 
Andreas försöker finna ut antal fastigheter.  

 
8. Projekt Höstkul har genomförts med en mycket uppskattad häxa och pumpa vid 

Kustvägen. Projekt julfint skall göras. Tanken är att bygga två stora Adventsljusstakar 
vid skyltarna in till Ugglarp. 



 
 

9. Se punkt nr 7 
 

10. Den 11 november genomfördes en kulturkurs tillsammans med Länsstyrelsen. Ca 50 
personer var anmälda – 72 personer kom. Kvällen var mycket lyckad och 24 personer 
är anmälda till första studiecirkeln/ kurstillfället i församlingshemmet den 2 december. 

 
11. 2 nya medlemmar i föreningen. Styrelsen skall fortsättningsvis personligen sälja in 

medlemskap till nya medlemmar. 
 

12. Nytt från arbetsgrupperna:  
 

• Stranden: Önskemål har inkommit till föreningen om att det skall göras spångar över 
bäckarna på stränderna. Under stort vattenflöde, höst och vintertid är det svårt att 
komma över utan att bli blöt. Lars tar detta förslag till Förstudien. 

• Stigar: Urban har talat med Mjöbergs samt Särnedals ang. röjning av stigar på 
Grosslan. Fått ok för röjning samt nedplockning av ett antal träd. Vid tillfälle skall 
intresserade gå en runda på grosslan för planering av detta arbete. 

 
13. Övriga frågor: 
• Stefan Norder har varit i kontakt med posten ang. att Ugglarp borde ha eget 

postnummer. Han har fått till svar att arbetet med ett byte skall påbörjas till hösten 
2009 för ett slutligt genomförande våren 2010. Styrelsen riktar ett stort tack till Stefan 
för detta arbete. 

 
 

 
Vid pennan 
/ Andreas Henriksson 
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