
 

 
 
Protokoll stormöte för Framtid Ugglarp hos Ugglarps Grönt  tisdag den 19 augusti 2008 
 

1. De närvarande 16 personer hälsades välkomna, och bjöds på kaffe. 
2. Ulf Andersson valdes till ordförande för mötet, Andreas Henriksson valdes till 

sekreterare för mötet. Dagordning gicks igenom och godkändes. 
3. Ulf berättade om vad som hänt hittills i arbetet med Framtid Ugglarp. Bland de 

viktigaste punkterna som nämndes finns det officella bildandet av föreningen samt 
godkännandet av bolagsverket, skapande av bankgironummer, genomförd 
strandstädning samt ny hemsida under: www.ugglarp.se 

4. Ulf presenterade och gick igenom kvällens viktigaste arbetsuppgift, att skapa innehåll 
till en handlingsplan för Framtid Ugglarp:  
På Blädderblock hade förslag på innehållspunkter från styrelsen skrivits upp, till dessa 
förslag lades till ytterligare från gruppen.  
Varje deltagare markerade därefter de 5 punkter som de tyckte att föreningen främst 
skulle arbeta med. Röstning genomfördes och resulterade i följande lista: 
 
Förslag   Antal 

röster 
Prioriterad 

Informationstavla 4  

Lokal skyltning/vägvisning 6 X 

Säkrare infart från kustvägen 11 X 

Belysning 4  

Cykelbana/ Cykelled 15 X 

Strandstädning 2  

Parksoffor så man kan vila sig  -  

Gångstigar/strövstigar 6 X 

Skötsel utmed vägar/vägkanter 3  

Markerad motionsslinga i Parken. 3  

Ugglarp mera känt 1  

Ugglarps skylten i söder skall flyttas. 7 X 

Bättre bussförbindelser 8 X 

Bilda en ungdomsgrupp 4  

Skapa ett lugnare och säkrare Ugglarp 1  

Event, tävlingar, lokala arrangemang 1  

Ridvägar 2  

Bättre mobiltäckning 1  

 
De prioriterade punkterna togs fram efter röstning och arbetsgrupper med ansvariga 
bildades enligt följande:  



 

 
• Gångstigar/ lokal skyltning Urban Ericsson, Kerstin Jahn 
• Säker infart, flytta skylt  Lars Hiller, Ulf Andersson 
• Bättre bussförbindelser  Jan Nyström, Kerstin Möllenborg 
• Cykelled   Mikael Jidenholm, Andreas Henriksson 

 
5. Övriga frågor:  

• KG föreslår att vi skall undersöka vad som krävs för att äska pengar från 
Leaderprojektet. Styrelsen meddelar att tanken finns och att vi talat löst med 
Göran Jönsson på region Halland om detta. 

• Jan menar att vi skall göra små synliga förändringar, till exempel räta skyltar, 
ordna soffor m.m. 

• Urban informerar om det finns planer på att bebygga och planlägga mark som 
är den sista möjliga platsen att bygga en ny genomfartsväg från kustvägen till 
havet. Detta är något mötet menar att föreningen måste undersöka och hålla 
under uppsikt så att stadsbyggnadskontoret tänker på detta vid framtida 
planarbete. Frågan lämnas till Ulf och Lars i väggruppen. 

• Ulf föreslår att föreningen skall skriva till samtliga ordförande i Ugglarps olika 
föreningar. Detta för att Framtid Ugglarp önskar vara en paraplyorganisation 
och kunna representera samtliga föreningar gentemot kommun och region. 
Föreningen bör i detta fall även bilda något form av medlemsråd med 
representanter från samtliga föreningar som önskar delta. 

 
6. Nästa möte bestäms till våren 2009, datum meddelas senare. 

 
7. Mötet avslutades. 

 
 

Vid pennan 
 
_______________ 
Andreas Henriksson 


