
Ugglarp den 28 februari 2008 
 
Anteckningar från första mötet i Ugglarp hos Ugglarps Grönt  onsdagen den 27 februari 2008. 
 
De närvarande ca 20 personer hälsades välkomna och Ulf A som fick agera mötets ordförande 
under något trevande former. 
Han förklarade initiativet tagits av Mikael och Ulf . 
Alla försåg sig med kaffe och tilltugg.  
Därefter fick var och en skriva på en lapp varför man enligt sin egen uppfattning kommit till 
mötet. 
Mikael och Ulf förklarade därefter varför man kallat till detta möte och vilka tankar som 
ligger bakom. 
Syftet är i stora drag att försöka att med gemensamma krafter höja Ugglarp som ort, som 
varumärke och att det skall kunna bli en bättre plats att bo och leva på i framtiden. 
I syfte att på sikt få myndigheter m fl. Att lyssna på oss. 
Frågan vad Ugglarp är rent geografiskt sköts på framtiden, även om vi hade kartor framme i 
detta syfte. 
Det redogjordes för vilka föreningar som finns i Ugglarp. 
 
Föreningar inom Ugglarps område 

• Ugglarps Byalag 
• Ugglarps Bysamfällighet 
• Skällentorps Bysamfällighet 
• Vassviks Vägsamfällighet 
• Ugglarp Svenstorps vägsamfällighet 
• Ugglarps bys Vägsamfällighet 
• Axelia/Ullarps Vägsamfällighet 
• Lassagårdsbergs Badortsförening 
• Eftra hembygdsförening 

 
Sedan presenterades en uppdelning av de olika delar av byn som kan vara till ledning för 
framtida förbättringar. 

• Kustvägen 
• Stranden 
• Gångstigar 
• Parken 
• Vägar inom vägföreningar 
• Motion 
• Sevärdheter 
• Regionala stöd 
• (Media)  
• Tävlingar --- vackraste trädgården  --- Bästa utvecklare --- bästa besktillverkare --- etc. 
• Ugglarpsdagen 

 
Ulf redovisade även vad man tänkt som mål för dagens möte. 

• Skapa minst 2-3 utvecklingsgrupper som fördjupar sig inom områden 
• Sätta ett datum för nästa möte. 
• Få alla att känna sig delaktiga alt. 
• Vem vad när hur och tid  



Ovanstående stolpar fylldes i med exempel på åtgärder enligt följande. 
 
Kustvägen   

• Gräsklippning 
• Trädplantering 
• Skyltar längs väg – typsnitt 
• Informationstavla 
• Rastplats 
• Kiosk 
• Kaffe´ 
• Cykeluthyrning 
• Rondell med en stor flygmaskin på en pinne. 
• Belysning 
• Cykelbana  

 
Stranden 

• Strandstädning 
• Sopställ 
• Solstolar 
• Glass bar 
• Beachvolleyturnering 
• Boulez – turnering 
• Bättre vägar ner till stranden 
• Strövväg från Steninge till Långasand 

 
Gångstigar 

• Parksoffor så man kan vila sig  

• Belysning på vintern. 

Parken 
• Gångstigar 
• Uppsnyggning 
• Röjning 
• Information om Kolerakyrkogården 

• Uppsnyggning på densamma. 

• Parksoffor 
• Grillplats 

 
Vägar inom vägföreningar 

• Snyggare vägkanter 
• Plantering på kanterna 
• Tydliga namnskyltar 
• Vackra husnummerskyltar 
• Rastplatser  
• Mötesplatser 
• Informationstavlor 



Motion 
• Motionsrunda på ca 1,5-3 km helst helt bilfri. 

• Belysning så att man kan promenera även på vintern 

Sevärdheter 
• Skyltning till utsiktsplatser och sevärdheter Bord och bänkar så man kan rasta på 

vackra platser i Ugglarp. 

• Bilmuseet. 

Övrigt: 
• Gemensamma aktiviteter. 

Regionala stöd 
Media 
 
Nu följde en livlig diskussion vid vilken det i stora drag framgick att: 
En cykelled är prioritet ett. 
En rondell vid telefonstationskrysset är ett bra sätt att få folk att sakta ner och kan initiera att 
man lägger märke till Ugglarp. 
Michel tycker att Ugglarp består av människorna utgör Ugglarp och att sommaren är OK men 
att vi skall satsa på att göra vinterhalvåret mer livaktigt. 
Det kom förslag på ”loppis” och lokala marknader . 
Björn menar att Man kan få till en rondell om det kan hävdas bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Att vi kan få landsbygdsytvecklingsbidrag. Via region halland,  
Någon menar att vi borde ha en tennisbana , bouleturnering, 
Gårdsbutikerna kunde gå samman och få ut kunderna mer regelbundet till Ugglarp. 
Projektet ”Kustväg Halland” redogjordes för av Bengt Henriksson som är väl insatt i detta. 
 
Efter en lång konstruktiv diskussion lästes upp vad man skrivit på lapparna vid mötets början. 
Det visar sig att nästan alla kommit för att man vill förbättra Ugglarp vilket visar att mötet är 
befogat. 
 
Beslut: 
Det beslutades att tillsätta en interimsstyrelse i syfte att bilda en förening. 
Som goda exempel nämndes Getinge och Långasand. 
 
Till interimsstyrelsen styrelse valdes: 
Ulf Anderson ordf. 
Urban Ericsson   
Mikael Jidenholm   
Caisa Bengtsson   
Andreas Henriksson   
Agneta Hiller sup. 
Johan Karlsson sup. 
 
Det beslöts även att Ugglarps byalag skall gå upp i denna förening och inte tvärt om i det fall 
byalaget är villiga därtill såklart. 
 
Till datum för nästa möte valdes Onsdagen den 26/4 2008 på samma plats ( Ugglarps grönt) 
Interimsstyrelsen träffas efter mötet i kväll, samt har sitt första S-möte Onsdagen den 12/3 
2008 kl. 19,00 hos Andreas på campingen. 



 
Med uppmaningen att man till nästa möte föreslår andra som kan tänkas bidraga till ett 
framtida arbete samt ett tack alla som hörsammat kallelsen avslutades mötet. 
 
Vid pennan:   Ulf Andersson 
 
 
 
 
 


