
 

 

 

 

Medlemsinformation – Oktober 2021 
 

 

Styrelsen som är vald för året består av följande medlemmar och kontaktuppgifter hittar du på 

hemsidan, www.sfhv.se. 

 

Ordinarie medlemmar    Suppleanter 
Claes Brodd, Ordförande    Jan Olof Olsson 
Anneli Andersson, Sekreterare   Thord Paulsson 

Frank Linder, Kassör    Annika Finnander 
Evert Månsson    Torbjörn Sandin 

 

Samfälligheten ansvarar för: 

• Drift och underhåll av ledningsnät för dränering av dagvatten. 

• Drift och underhåll av ledningsnätet tillhörande dräneringspump. 

• Skötsel av områdets grönytor som inte ligger inom resp. enskild fastighet. 

• Gatubelysning – Laholms kommun ansvarar för drift och underhåll (Föreningen  

  har för många år sedan betalat stolparna). 

 

Vi har en friggebod samt en boulebana. Båda belägna på Hedhusvägen. Intill dessa ligger 

dräneringspumpen. I föreningen finns en Trivselkommitté som bl.a arrangerar Påskbrasan 

med tillhörande aktiviteter samt ordnar tipspromenader under sommaren. Trivselkommittén 

ansvarar för boulebanan samt för uthyrning av partytält, stolar och bord. 

 

Ledningsnät och dräneringspumpen 
Som alla säkert kommer ihåg så installerade vi en ny pump för två år sedan. För att säkerställa att 

den fungerar över tid så har vi ett serviceavtal med leverantören. Dessutom har vi ett alarm som via 

en mobiluppkoppling ska tala om när pumpen stannar. Under de kraftiga regnen i början av augusti 

stannade pumpen under några timmar och våra dagvattenledningar fylldes snabbt. Det blev akut då 

vattnet kom upp under en altan på Fäladsvägen. Pumpen återstartades och på några timmar 

fungerade allt som det ska. Men vi ser hur viktigt det är med dräneringspumpen! Styrelsen ska 

utvärdera om det behövs ytterligare åtgärder om vi får fler så kraftiga regn som det vi fick i augusti.  

http://www.sfhv.se/


Vi har väntat länge på att få våra ledningar spolade. Det skulle gjorts i våras men nu i september blev 

det gjort. Inga problem kom fram utan ledningarna fungerar som de ska.  

Återstår för kommunen att spola sina vattenledningar och det är kommunens ansvar att göra det. Jag 

vet att de har beställt jobbet och det är Olssons som ska göra jobbet och det är där som det tar lång 

tid.  

 

Städdag och Grönområdena 

Vi genomförde en städdag den 25 september. Bra väder och 30 personer som rensade rabatter, 

klippte buskar och forslade bort ris. Man hinner mycket på några timmar men dock inte allt. Därför 

har vi nu hjälp av trädgårdsföretag för att utföra det vi inte hinner med. Kostar att anlita men 

styrelsen menar att det är väl använda pengar. Troligen kommer vi att föreslå att höja årsavgiften vid 

årsstämman nästa år för att klara de ökade kostnaderna.  

 

En lekpark i området har många önskat efterfrågat under flera år. Janne Olsson i styrelsen utreder 

just nu frågan och har haft möte med Hags som levererar utrustning och haft kontakt med 

kommunen. Resultatet kommer vi att redovisa på årsmötet för ev. beslut. 

 

Laholms kommun har kontaktat oss för att tillsammans med Båstad kommun bygga en 

mountainbike-led som ska gå från Båstad genom vårt område och vidare bort mot Mellbystrand och 

sluta vid Hökafältet. Vi har bara sett en skiss än så länge men sagt att vi tycker det är en bra idé.  

 

Badortsföreningen kontaktade oss om att bygga en Freesbe-golfbana på fotbollsplanen på 

Fäladssidan. Vi informerade om detta och fick synpunkter från flera medlemmar. De som bor 

närmast var inte positiva för de vara oroliga för många bilar och parkeringsbekymmer. Dessutom har 

de som driver havspoolen satt upp Frisbeemål så frågan är inte aktuell längre. Styrelsen tar inte upp 

frågan igen såvida inte någon medlem lämnar in en motion om detta. Frisbee är en trevlig sport som 

växer just nu och det är bra för våra ungdomar att det finns möjlighet att utöva den i närheten. 

 

För våra grönytor i övrigt så har vi fått ta ner några träd och vi nyplanterar nästan lika många. Vi la 

på gödning på samtliga ytor i våras och det har varit fina gräsmattor hela sommaren. Göran klipper 

just nu gräset för sista gången den här säsongen.  

 

Kontakt med Laholms kommun 
Vi har haft många kontakter med kommunen om klippning av diken och de grönytor som de 

ansvarar för. Också om att parkeringsplatserna behöver ses över, gatubelysningen och de sträckor på 

våra gator som är oasfalterade behöver få beläggning. Tyvärr har vi svårt att få gehör för våra 

önskemål. Dessutom har vi frågan om soptunnorna som de som bor längst ner på Fäladsvägen måste 

dra fram för att få dem tömda.  

 

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.  

 

Övrigt 

Förenigen har en egen facebook-sida, www.facebook.com/groups/261264354780326 

http://www.facebook.com/groups/261264354780326


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 oktober 2021 

 

Claes Brodd 

Ordf.    

 

claes.brodd@hotmail.com, 0733 128 240  

mailto:claes.brodd@hotmail.com

