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Framtid Ugglarps affärsidé: 
 
”Framtid Ugglarp skall engagera, aktivera och stärka gemenskap och värden för 
boende och besökare så att så många som möjligt upplever Ugglarp som lockande, 
innovativt och omhändertagande”. 
 
 
 
 

Organisation och styrelsemöten 2008 
 
Ägare 
Föreningen Framtid Ugglarp hade vid årets slut 19 medlemmar, detta är medlemmar som 
aktivit sökt sig till föreningen som grundades den 10 april 2008.  
Medlemmar är boende och verksamma i Ugglarp. 
 
Styrelsens ledamöter i Föreningen Framtid Ugglarp 
Ulf Andersson, ordförande 
Andreas Henriksson, Sekreterare 
Caisa Bengtsson, Kassör 
Urban Eriksson, Ledamot 
Mikael Jidenholm, Ledamot 
Lars Hiller, Suppleant 
Johan Karlsson, Suppleant 
 
Styrelsemöten har hållits den 12/3, 18/3, 10/4, 15/5, 16/7, 7/8, 18/9, 16/10 samt 24/11. 
Informationsmöten samt Stormöte har hållits den 27/2, 26/3, 20/5 samt 19/8. 
 
Revisorer Föreningen Framtid Ugglarp 
Claes Ledel 
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Verksamhetsbeskrivning 
 
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska 
intressen genom att engagera, aktivera och stärka gemenskap och värden 
för boende och besökare så att så många som möjligt upplever Ugglarp som 
lockande, innovativt och omhändertagande.  
 
 
 
 
Föreningens bildande 
Föreningen bildades den 10 april 2008 genom det konstituerande styrelsemötet. Detta gjordes 
av den interimsstyrelse som på uppdrag av boende i Ugglarp arbetat fram stadgar och planerat 
för föreningens bildande. 
Hemsida 
Föreningens hemsida www.ugglarp.se har utvecklats. Hemsidan rymmer information om 
föreningen och dess verksamhet. Hemsidan har under 2008 haft strax över 11 000 unika 
besökare. 
Grafisk profil 
Arbetet med en grafisk profil för föreningen och Ugglarp har påbörjats, bland annat har en 
logotyp tagits fram. 
Handlingsplan 
Med hjälp av föreningens medlemmar har ett antal punkter med önskade åtgärder i Ugglarp 
skapats. Punkterna på listan har prioriterats och legat till grund för den handlingsplan med 
önskade åtgärder som skapats. 
Ansökan ekonomiska medel från Leader Kustbygd 
Handlingsplanen som skapats har funnits som underlag för den ansökan om ekonomiskt stöd 
för utveckling av landsbygd som gjorts. Ansökan har skickats till Leader Kustbygd, en del av 
Leader Halland. En förstudie har genomförts och medel till denna har godkänts. 
Kattegattleden – en bilfri cykelled från Helsingborg till Göteborg 
Föreningen har påskyndat planeringen av byggandet av Kattegattleden igenom Ugglarp. 
Föreningens målsättning är att så snabbt som möjligt möjliggöra byggandet av en bilfri 
cykelbana från Stensjö i söder till Långasand i norr.  
Strandstädning 
Den 31 maj arrangerade och genomförde föreningen en strandstädning, föreningen blev 
ersatta för detta arbete av Falkenbergs Kommun. 
Bystädning 
Den 7 oktober arrangerades en bystädning där huvudmålet var att med enkla medel snygga till 
och göra snyggt i byn. Samtliga vägar gicks igenom städades, stolpar och skyltar rätades upp 
och rengjordes. 
Skylt Ugglarp 
Kontakt har tagits med Vägverket för påverkan om att flytta den södra ortsskylten ”Ugglarp” 
som idag står i höjd med Bengtsgård. Beslut har fattats och skylten kommer under 2009 att 
flyttas söderut och placeras strax innan Svängens gård.  
Infart Ugglarp 
Diskussion har inletts med Vägverket om att skapa en säkrare trafiklösning för avfart från 
Kustvägen. 
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Arrangemang 
Tillsammans med Göran Bengtsson och Länsstyrelsen har Framtid Ugglarp varit med och 
initierat en studiecirkel om Ugglarps bys historia. Vid första träffen inbjöds intresserade att 
delta och ca 70 personer deltog 
Representerar övriga föreningar 
Föreningen har vid ett tillfälle fått mandat att tala för samtliga föreningar i området när det 
gäller trafiksäkerhet och vägfrågor. Totalt omfattar detta 12 föreningar, däribland, 
hembyggdsförening, vägföreningar och byalag. 
Dekoration Kustvägen 
Under året har ett flertal dekorationer uppförts vid Kustvägen. Detta för att uppmärksamma 
och hälsa trafikanter välkomna till Ugglarp. Dekorationer har uppförts vid Påsk, halloween 
och Jul. 
Stigar och promenadvägar 
Arbete och planering har påbörjats med att röja promenadstigar inom verksamhetsområdet. 
Eget postnummer Ugglarp 
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. 

 
Ekonomi 

 
Följande dokument finns bifogade: 
Resultat Föreningen 
Balans Föreningen 
Revisionsberättelse 
 
 
 
Ugglarp den 8 april 2009 
 
 
 
Ulf Andersson  Andreas Henriksson Caisa Bengtsson 
 
 
 
Urban Eriksson  Mikael Jidenholm  
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