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Ordföranden har ordet
Hösten är nu här och här är lite om året som varit. En årsstämma som vi genomförde som 
”pappersstämma”. Det fungerade men det är naturligtvis trevligare att kunna mötas. Hoppas vi kan 
genomföra nästa årsstämma i traditionellt format med möte i Skoskumsgården.

Inte heller blev det någon Påskeld i år men det borde vara möjligt att genomföra det nästa år. Vi har 
ju nu lärt oss att hålla avstånd och restriktionerna släpper sakta men säkert. Jag tror vi kan sikta mot 
sedvanligt påskfirande och hoppas utvecklingen är med oss. Och vem vet! Vi kanske har ett vaccin 
tills dess.

Städdagar har försvunnit som programpunkt. Det försvann pga. dålig anslutning. Vi behöver inte ha 
städdagar men vi behöver klippa träd, buskar och rensa rabatter. Gör vi inte det tillsammans måste vi 
köpa in tjänsten. I vår ska vi ha en dag då vi gör detta. Återkommer till detta nästa år och kommer att 
kalla det Trädgårdsdag efter förslag från Lennart, Sven och frivilliga som gjort jobbet i år.

Enkät om biologisk mångfald.
Vi genomförde en enkät där vi frågade om vad medlemmarna tycker om kommunens nya sätt att 
vårda grönområdena intill oss. Kommunen beslutade under våren att dessa områden inte skulle 
klippas utan vara områden för biologisk mångfald. Det gäller också dikena på båda sidor om 
Hedhusvägen och diket mot Allarpsområdet. Majoriteten som svarade ville att det ska se ut som 
tidigare med klippta ytor. Det var ett mindre antal som ville ha biologisk mångfald. Styrelsen 
kontaktade kommunen och hade ett möte med dem där de fick ta del av våra synpunkter och där vi 
framförde sin bestämda uppfattning att dessa grönområden skulle klippas. Vi framförde de skäl vi 
har för det men bollen ligger nu hos kommunen som lovat återkomma med ett förslag på hur de 
tänker göra inför nästa säsong. Vi kan lämna våra synpunkter men det är kommunen som bestämmer 
i slutändan

Kommunens översiktsplan för Skummeslöv
Badortsföreningen har fått ta del av kommunens översiktsplan för framtiden. Vi har kunnat lämna 
synpunkter och på så sätt kunnat delta i arbetet. I slutet av året planeras ett samrådsmöte där 
synpunkter ska redovisas och diskuteras. Nedan hittar du en länk till kommunens hemsida där du 
också kan läsa mer. Följande text kommer från kommunens hemsida. 



”I en fördjupad översiktsplan ska kustområdet utredas för att kunna ta ställning till kustens framtida 
utveckling. Kusten omfattar inte bara Mellbystrand och Skummeslövsstrand, som ligger vid havet, 
utan Skottorp, Mellby industriområde och norrut mot Åmot involveras och planeras. Vad vill vi ska 
hända i kusten i framtiden och vad ska vi ha för strategier? Planeringen sträcker sig fram till 2040. 
Det inledande analys- och skissarbetet utgår ifrån kommunens strategier från Framtidsplan 2030, 
den kommunövergripande översiktsplanen. 
- nyttja stationsnära lägen 
- goda infrastrukturlägen för verksamhetsområden 
- bredda kusten 
- en god boendemiljö 
- blandade funktioner 
- förädla och tillgängliggör för besöks- och upplevelsenäringen”

https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/planer-och-utredningar/oversiktsplaner/fordjupad-
oversiktsplan---kusten/

Grönområden
Gräsytorna har lite olika kvalité. Vissa är gröna och gräset växer utan att vi har lagt på 
gödning. Andra ytor har blivit bättre sedan vi började göda för två år sedan. Några ytor har 
mer ogräs än gräs. Troligen fortsätter vi att lägga på gödning även nästa år på de ytor som vi 
anser behöver det. 
Nyplanterade träd och även en del äldre träd har svårt att överleva. Varför vet vi inte! De har 
planterats med rikligt med jord och av personal från växtbutiken. Rönnarna längs med 
Hedhusvägen ser klena ut och vi får avvakta till våren för att bestämma vad vi gör med dem. 
Tveksamt om vi fortsätter att plantera rönnar! 
Nu i oktober kommer vi att klippa och ta bort buskar som har vissnat. Det är främst buskar 
som är planterade där dräneringsrör sticker upp. Istället kommer vi att lägga på en 
betongplatta för att skydda rören. Vi har gjort det tidigare och med gott resultat och dessutom 
får vi enklare underhåll. Jordskotten vid träden ska också bort nu.

Vår hemsida, e-mail och Facebook
Janne Olsson har gjort om hemsidan så att den är betydligt mer lättläst.  Gå gärna in nu och titta! Det 
är samma plattform som tidigare men rubriker och innehåll är nu enklare och dessutom är allt 
uppdaterat. 
Vi har ca 150 e-mail adresser vilket underlättar mycket när det gäller kontakten med alla 
medlemmar. Ändrar ni adress så glöm inte att meddela Janne eller Frank Linder.
På vår Facebook har vi nu över 100 registrerade medlemmar. Också en bra väg att nå oss alla i 
föreningen.
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