
 

 
 
Medlemsinformation – Juni 2021 
 
Efter årsstämman 
Årsstämma och årsmöte passerade snabbt utan att vi kunde träffas. Protokoll finns på våra 
anslagstavlor och finns att läsa på vår hemsida. Att genomföra en årsstämma enbart med att skicka ut 
papper fungerar men vi i styrelsen saknar mötet med dig som medlem. Vi fick in svar från 40 
medlemmar/fastigheter vilket är något färre än förra året. Frågor om protokoll och verksamhet ställer 
du till oss i styrelsen. 
 
Styrelsen som är vald för året består av följande medlemmar: 
Claes Brodd, Ordförande    Jan Olof Olsson 
Anneli Andersson, Sekreterare   Thord Paulsson 
Frank Linder, Kassör    Annika Finnander 
Evert Månsson    Torbjörn Sandin 
 
www.sfhv.se  - Vår hemsida 
Janne Olsson har lagt ner kraft och tid på att göra om vår hemsida så att det blir lättare att hitta. Gå 
gärna in och titta! Det är samma plattform som tidigare men rubriker och innehåll är nu enklare och 
dessutom är allt uppdaterat. Janne har tagit på sig ansvaret för hemsidan och tillsammans med övriga 
i styrelsen ska vi se till att den hålls aktuell. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på hur vi kan 
utveckla hemsidan. 
 
Grönområdena 
Vi har under våren inventerat våra träd och buskar med hjälp av en utomstående trädgårdsmästare. 
Han skriver i sin rapport ”att det inte några träd som är i akut fällningsläge men man bör fundera på 
att plantera nya träd och buskar då många träd har en början av röta pga. felaktig beskärning, 
påkörningar mm.  Många av träden som står på områdena är längs tomtgränserna vilket leder till att 
de skuggar och de boende tar hand om klippningen av dem själva på ibland mer drastiska åtgärder”. 
Han konstaterar också att de rönnar vi har längs med Hedhusvägen växer dåligt och de passar 
troligen inte i den magra sandjord som finns där. Förslag på lämpliga träd är hägg, lind, oxel 
och klotlönn. Bästa tiden att plantera nya träd är under hösten och styrelsen ska ta ställning till 
vad vi gör. Några träd har vissnat och ska tas bort och ersätts då i höst. Det finns också en idé 



om att varje träd som tas ner ska ersättas med ett nytt även om det inte blir på exakt samma 
ställe. 

Som ni säkert sett så klipper kommunen inte längre dikena längs med Hedhusvägen och området 
mot övre Kustvägen. Kommunen hänvisar till att områdena ska vara en del av arbetet med biologisk 
mångfald. Styrelsen har utlovats en dialog om hur det skulle kunna se ut men kommunens 
representanter har inte velat gå oss till mötes. Styrelsen kommer att fortsätta att arbeta för att vi får 
dikena klippta och att området vid Kustvägen klipps, rensas från nedfallna grenar och vissna träd.  
 
Parkera bilar på parkeringarna! 
Vi vill uppmana alla att använda våra parkeringsplatser och inte parkera bilar på gator och grönytor. 
Det är en naturligtvis en ordningsfråga men också en säkerhetsfråga. Vi måste se till att gatorna är 
framkomliga för sopbilar och blåljusbilar men också se till att det inte finns dolda fällor för våra barn 
och barn.  
 
Bana för Frisbeegolf! 
Styrelsen har fått en förfrågan via Badsortsföreningen om att bygga en bana för Frisbeegolf. Det är 
en aktivitet för familjer och barn men kanske framförallt för ungdomar. Den är tänkt att placeras på 
området på Fäladssidan där vi har vår påskeld. Fotbollsmål och sittmöbel kommer att finnas kvar. 
Styrelsen har pratat med dem som bor närmast och mottagit synpunkter på banan och har beslutat att 
ta upp frågan på nästa årsmöte så att vi alla kan vara delaktiga i beslutet. 
 
Lekplatser på området ?  
Lekplats ställer stora krav på säkerhet och på den utrustning som ska finnas där. Frågan har avvisats 
tidigare pga. det är för dyrt att underhålla och investeringen är stor. Det har nu inkommit en motion i 
frågan och styrelsen kommer att besvara den. Styrelsen kommer bl.a att föreslå motionsställaren att 
ta upp frågan på nästkommande årsmöte 2022! 
 
Övrigt 
Tipspromenader varje lördag med start mellan kl. 15-16 under sommaren. Den startar vid 
Friggeboden och det är Thord Paulsson som ansvarar för frågorna.  
 
Boulebanan är i toppskick och det är fritt fram att använda den. På tisdagar är det ofta ett gäng som 
spelar från kl. 14. De kan också lära ut reglerna för spelet och alla är välkomna att vara med! 
 
Många postlådor är trasiga och en del fyllda med gammal post (mest reklam). Byt ut de trasiga 
lådorna så ser det trevligare ut! 
 
Glöm inte att informera oss om Din mail-adress. Ändrar du mailadress så gör det på vår 
hemsida eller kontakta Frank Linder, frank.linder@telia.com. Med rätt adress till Dig så 
förenklar det arbetet för oss och du får information direkt hem till dig.  

Skummeslövsstrand i juni 2021 
 
Claes Brodd 
Ordf.   claes.brodd@hotmail.com, 0733 128 240  


