
Protokoll fört vid Styrelsemöte för  
Styrelsen i Löderups Villaägareförening 2009-04-18, kl 10.00  

Plats: Tunavägen, Lund 
Närvarande: Mikael Hertzman-Ericson, Sven Ingmar Andersson, Anders Sjöberg, Marita Larenhjelm.  
Frånvarande: Henrietta Hultén, Ulf Lindström, Carl Sonesson (suppl), Anna Steén (suppl)  

§ 1 Ordföranden förklarar mötet öppnat 
Ordföranden Sven Ingmar Andersson förklarade mötet öppnat.  

§ 2 Dagordning 
Dagordning enligt nedan godkändes.  

§ 3 Justeringspersoner 
Valdes att ordförande Sven Ingmar Andersson och Mikael Hertzman-Ericson justerar protokollet.  

§ 4 Föregående mötes protokoll 
Protokollet är justerat och godkänt och det lades till handlingarna.  

§ 5 Havsresan Simrishamn 
Vi har blivit inbjudna att deltaga i Temadag på konferensen Havsresan 14:e maj i Simrishamn om 
framtidens havsförvaltning. Ingen kunde på rak arm säga att man skulle deltaga, dock skulle alla 
undersöka om det finns möjlighet för någon ur styrelsen att deltaga.  

§ 6 Inkomna skrivelser 
Vi har fått in en skrivelse angående att det på vissa håll i Strandbaden sågas ner träd och buskar. Grannar 
undrar om vi på något sätt kan påverka så att villaägarna bevarar växtlighet för att bevara områdets 
karaktär. Efter att diskuterat detta kom vi fram till att då det är enskilda tomter och det finns olika åsikter 
om vad som är bra och dåligt kan vi från föreningens sida inte påverka detta.  

Vi har också fått information från Länsstyrelsen att man anser att Ystad Kommun kontinuerligt 
underhåller hövderna, detta som svar på fråga från Samfällighetsföreningen.   

§ 7 Ekonomi 
Marita regogjorde för den ekonomiska situationen. Hittills har 178 betalt medlemsavgifterna för år 2009. 
Anders ska se till att påminnelsebrev utkommer till de som ännu inte har betalt. Anders mailar först ut 
förslag till styrelsen innan påminnelsen postas.  

Marita ska också tala med Samfällighetsföreningen och be att de för över pengarna från Erosionsfonden, 
vilka har suttit på Samfällighetens konto, till det konto vi har som endast innehåller pengar till 
Erosionsfonden.    

§ 8 Städdag  2:e maj 
Städdagen 2:a maj sker ungefär så här: 
13.00 Vi samlas vid torget och delar upp uppgifterna 
15.00  Vi återsamlas, grillar korv och umgås   



 
Planering: Anders köper sopsäckar, korv, ketchup, senap, läsk, grillkol och öl. Sven Ingmar har grill. 
Anders köper till ca 10 personer  kommer det fler åker vi upp till Handlar´n i Löderup och köper mer. 
Vi träffas 12.45 vid torget.   

§ 9 Midsommarafton 
Anders har talat med Kjell-Åke som erbjöd sig att även i år hjälpa till med godispåsar och dryck till 
barnen. Styrelsen var mycket tacksam och vi beslutade att även i år lägga pengar på detta populära och 
välbesökta arrangemang. Kostnaderna bör hamna runt 5.000 för godispåsar, spelmannen etc. Anders 
kontaktar Kjell-Åke och bekräftar.  

§ 10 Uppsnyggning av parkeringen vid torget 
Vi tyckte att parkeringen vid torget börjar se lite ovårdad ut, speciellt vid regnväder blir det stora pölar och 
svåranvänt. Anders gör förslag på en skrivelse och mailar runt.  

§ 11  Nästa möte 
Nästa möte bestämdes preliminärt till torsdagen 14:e maj, kl 19 i Lund.   

Vid protokollet   

Anders Sjöberg  

Justeras    

Sven Ingmar Andersson   Mikael Hertzman-Ericson 


