
Styrelsemöte i Havsbadens Villaägarförening
Tid: Måndagen den 15 november 2021 kl 18:30 – 21.00 hos Cecilia
Närvarande: Micke, Markus, Ulla, Catti, Cecilia, Louise & Eva 
Filip har förhinder.

§1 Mötets öppnande

§2 Val av justerare Ulla Lundström

§3 Föregående protokoll  

§4 Badrockar som julklapp marknadsförs en gång till innan jul.

§5 Arbetsgrupp för 100 årsjubileet 2024
Vem vill vara med? Ställa frågan i Havsbadsbladet och i våra sociala medier.
Micke tar kontakt med Jacob Rydinger.
Aktiviteter: Skapa en affisch/ fotobok som vi kan sälja. Micke och Markus vill gärna vara med i den 
gruppen.
Intervjua havsbadsbor som minns anekdoter från förr tiden
Fotoutställning
Tipsrunda, mm 

§6 Aktiviteter & Årshjul 2022
På årsmötet den 27 mars börjar vi aktivitetsåret.
Vi vill gärna ha in fler förslag på aktiviteter från boende i området.
Badrock, AW, Loppis på Idavallen, Midsommarfirande, Grillning, Solrostävling, Utomhusbio, Golf, 
Boule, Beachvolley, Områdets Kräftskiva, Brännboll, Lekar på Idavallen, Strandexkursion, Tennis, 
Padel, Köpa in ett släp, Julaktivitet, Påskaktivitet, Glöggmys på Idavallen, Halloween, Vin 
Glöggprovning, Nattklubbskväll Klitterhus. 
Vi skjuter upp, daterar och tar beslut till nästa möte.

§7 Mark & Miljögruppen presenterade det senaste från mötet med kommunen.
Mark & Miljögruppen träffas en till två gånger per år.  Eva rapporterar till styrelsen vid behov.

Eva Nelson, Stig V Persson, Lars Höjrup, Anders Nyberg, Lasse Tideström, Jörgen Larsson & Magnus 
Wall ingår i gruppen. 
Eva avrapporterade från senaste mötet där gruppen Geraldine Tiere från Ängelholms kommun ingår 
tillsammans med tf Annika Enberg.
- 28 okt träffades gruppen senast där kommunen berättade om vad som hänt sedan sist.
- 16 feb är det möte om ett ev. sanduttag.
- Flygartunneln är inte klart när den ska byggas ut.
- Endast en väg ut från området in till stan.
- Klitterbyn 1 & 2 – Samrådshandlingar finns på www.engelholm.se 
-Kallbadhuset
- Kulvertar och diken behöver ses över för att minska risker för översvämningar
- Överhängande växtlighet, kommunens ansvar att sköta parkmark
- Besökare blir bötfällda när man parkerar på parkmark (motveck)
- Kommunen ser över invasiva arter på sin mark och bekämpar växtligheten

http://www.engelholm.se


- 

Busstrafiken kommer fortsätta samma slinga året runt. Se över hållplatsutformningen samt   
tidtabellen så den passar tågtider. 
- Hastighetsmätningar ska göras samt en trafikutredning för att sänka hastigheten i området
Se bifogade handlingar för mer info.

§8 Innehåll till Havsbadsbladet 2022
Flyttas till nästa möte.

§9 Ekonomiuppföljning
Inga större förändringar sedan förra mötet. 60 876 finns på kontot i dag.

§10 Övriga frågor
- Kommunens svar på vårt Ängelholms förslag om att sänka hastigheten i området:

”Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse Ängelholmsförslaget besvarat.
Tack för ditt Ängelholmsförslag! 
Det har under 2021 inkommit flera klagomål om höga hastigheter, street racing och höga 
bullernivåer från trafiken, speciellt under sommarmånaderna då trafikflödena ökar. För att få fler att 
hålla gällande hastighetsbegränsning har vi satt ut en hastighetsdisplay på Havsbadsvägen mellan 
Hasselstigen och Hemvägen. Hastighetsdisplayer synliggör fordonets hastighet och ska på så vis 
påminna föraren att hålla hastighetsbegränsningen.
Vi kommer också att genomföra trafikmätningar vid ett par olika tillfällen på den aktuella sträckan. 
Resultatet kommer att vara vägledande för vad som ska göras för att få fler att hålla 
hastighetsbegränsningarna.”

- Avtacka PA – Louise köper ett Ängelholms presentkort och Micke tackar av.
- Domänen, ska skrivas över till oss i styrelsen. Hemsidan behöver fixas då den är skadad.
Catti och Cecilia ombesörjer det.
- Till nästa årsmöte bjuder vi in Geraldine igen för att uppdatera oss.
- Tillgänglighetsanpassadgunga till Idavallen – Louise tog kontakt med Pelle Sköldbäck som tipsade 
om att ta kontakt med politiken för att lämna förslag.
- Lägga ut nästa Grannsamverkan protokoll på hemsidan. 
 Vill vi ha fler skyltar för Grannsamverkan? Vi boende får ta eget ansvar för att skapa fler nätverk.      
Kontakta Jim Brithén om ni vill ha skyltar.
- Vi ska ta kontakt med PA för att ta hand om gammalt material och midsommarstången.
- Enkät -Vad vill ni att föreningen ska bidra med?

§11 Nästa möte mån 10 jan 18.30. Vem vill vara värd för mötet?

§12 Mötet avslutas

Sekreterare Justerare

Louise Modig Ulla Lundström


