
 

 

Minnesanteckningar 24 maj 2021 
Närvarande: P-A, Ulla, Cecilia, Cathrine, Filip & Louise 

 Louise ordnar med att trycka upp Havsbadsbladet och layouta om det, Cecilia uppdaterar 
hemsidan med medlemsavgiften och årsmötet. Gatorna delas upp mellan oss i styrelsen och 
vi delar ut så snart bladet är tryckt. 

 Framtida AW – på Råbocka Camping restaurang. Finns plats för 40-50 personer (när det inte 
är Corona) Gärna om det går före den siste september, alt på Kjollan. Vinprovning kör vi hos 
Ralf i höst men vi få avvakta uppdatering av pandemilagen.                            

 Midsommarfirandet blir enbart att vi klär stången den 24 juni 18.30.  
Cecilia, P-A, Filip och Ulla håller i det och Cecilia fixar korv som vi bjuder på. 
På grund av Covid-19 kan vi inte fira midsommar på Idavallen som vanligt. 
Datum för nedtagning blir 8 juli 18.30. Ev tar Filip med kranbilen.  

 Fler ledamöter? Stadgarna säger fem ledamöter och två suppleanter. 
Till nästa år blir styrelsen med Filip Edroth som ordinarie, Susanne Steen och Ulla Lundström 
blir suppleanter. 

 Avstämning bank. Vi avvaktar fortfarande Finn´s SIE fil. 

 Vi avvaktar att uppdatera hemsidan med mer gammalt material. Vi tittar på det igen om vi 
ska ha en fotoutställning.  

 Sälja badrockar - Louise beställer hos Tryckaren 20 ex till att börja med. 

 Fartbegränsningar i området- Vi har lagt ett nytt Ängelholmsförslag.  

 Strandskyddet - kommunen vill lägga 10 mkr för att hämta upp sand ur Skälderviken. Vi tar 
ingen ställning i det i föreningen. 

 Ulla har fått ett kort från Bygglov gällande att kommunen vill sätta fyra byggbodar vid Kjollan 
under fem år för personal som ska arbeta vid stranden under denna tid. 

 Havsbadens Villaägarförening tar avstånd till vandalerna som orsakar skadegörelse och 
flyttar vägskylten Havsbaden uppe vid rondellen på väg ner till vårt område. 
Det är Ängelholms kommun som avgör var våra stadsdelar börjar och slutar. Området som 
utgör Havsbaden, går från rondellen ner till Råbocka mot Klitterhus och upp till väster om 
järnvägsspåret och vi stödjer stadsplaneringen. 
Cecilia lägger ut på hemsidan och Louise på FB. 
 
 
 
Nästa möte 18 juni hos Catti 18.00 Karta – delas upp område, Årsmöte – planeras 
 
 
 
Tack för idag! 


