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Välkommen till Ljungskogens Varjehanda anno 2013, 49:e årsupplagan. Nästa år fyller 
alltså områdets informationsblad 50 år. Som alla 49-åringar vill vi dock poängtera att 

det är ett helt år kvar och allt är därför precis som vanligt, i ett år till.
    Det gångna året har bjudit på en kall och framför allt lång vinter. Några hus har 

tillkommit i området och en bredbandsgrupp har jobbat ihärdigt med att få riktigt 
bredband i området. Golfklubben har fortsatt försöken med att förklara för golfarna 

att man faktiskt skall svänga höger på Storvägen. 
    I det stora hela kan vi dock konstatera att allt är sig likt i vårt kära område. Nu ser vi 
fram emot en skön sommar med semester, bad, golf, tennis, boule och allt annat som 
vårt område erbjuder. Och skulle vädret nu inte bli som vi hopppas så blir det ju bra 

ändå, för det är ju så lätt att trivas i Ljungskogen.

Per Möller, Ordf Ljungskogens Vägförening
Mats Persson, Ordf Ljungskogens Villaägareförening.

t
  Ansvarig utgivare: 
  Mats Persson (mats.k.persson@gmail.com)
 

Formgivning:
 Tobias Neumann (tobias@neumann.se)

Foto:
Dan Olshed, Tobias Neumann samt div privata.
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Valborg firades även i år traditionellt nere vid Ljunghusens 
golfklubb med god uppslutning. Tyvärr var det väldigt 
blåsigt och dessutom med vindriktning från fel håll så något 
stort bål gick inte att tända på. Vi fick en liten brasa att
värma oss omkring ett tag. Däremot blev det vackra 
vårsånger och ett tal från ordförande i Villaägarföreningen 
Mats Persson. Vi hoppas på mer stiltje till nästa år.

Midsommarafton fredagen den 21 juni.       
Vänligen notera att från och med i år vill vi att du för-
anmäler ditt barn till häst- & vagnturerna.  Årets aktuella 
tider, övrig information samt anmälningsformulär finns på 
den nya hemsidan.
http://www.ljungskogen.info/aktiviteter/midsommar/
Jens Ismunden (Sollidenvägen 7) 0703-929262

Trevlig midsommar!

SPIKFÖRBUD
För att bevara trevnaden och lugnet i Ljungskogens villaområde får

byggnadsarbeten på tomten inte äga rum under perioden
15 juni-15 augusti, det sk “spikförbudet”.

    Enda undantaget är om strejk eller force majeure har förhindrat att
byggnadsarbetet kunnat fullbordats på annan tid.

    Då byggnadsförbudstiden numera har kortats ner till  2 månader (från den 
ursprungliga 3 månadersperioden) kommer inga andra dispenser att beviljas. 

                              LJUNGSKOGENS STR ANDBADS VILL AÄGAREFÖRENING

Valborg              Midsommar
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Styrelsen för Ljungskogens Vägförening får härmed avge
redovisning för föreningens förvaltning under räkenskaps-
året 2012. Vårt ansvarsområde som är underhåll och skötsel 
av vägnätet samt medlemmarnas gemensamhetsanlägg-
ningar har under verksamhetsåret utförts i enlighet med 
plan.

Resultaträkning
Ljungskogens Vägförenings resultat- och balansräkning 
för år 2012 samt budgetförslag för år 2013, presenteras på 
sidan intill.

Styrelse och revisorer
Styrelsen har bestått av ordinarie ledamöterna Per Möller, 
Gunilla Jerndell, Kristin Roos, Charlotte Lendrop, Mathias 
Bergman Werntoft, Fredrik von Platen med Ola Svantesson 
och Lars Sjögren som suppleanter. 
Styrelsen har konstituerat sig som följer: ordförande Per 
Möller, sekreterare Charlotte Lendrop, kassör Gunilla
Jerndell.  Övriga ansvarsområden: Underhåll vägnätet: Lars 
Sjögren och Per Möller. Diken och pumpstation: Lars
Sjögren och Per Möller. Underhåll gemensamhetsanlägg-
ningar och naturvårdsområdet: Kristin Roos, Ola
Svantesson och Lars Sjögren. Planärende: Fredrik von
Platen. Hemsida: Mathias Bergman Werntoft.  Revisorer har 
varit Inger Walle och Jacob Skanse.

Verksamhet
Grusvägarna: Hyvling och saltning av grusvägarna har
utförts under året. Några av de mest trafikerade vägarna 
fick nytt slitlager under hösten.

Asfaltvägarna: Lagningar av de asfalterade ytorna har skett 
vid olika tillfällen under våren.

Grönområden: Gallring och slyrensning av gemensamhets-
anläggningarna har utförts enligt plan. Höjd- och siktröj-
ning har utförts under året och kommer att fortsätta under 
2013.

Diken och dräneringsrör: Arbetet med att rensa upp befint-
liga diken fortsatte under våren och vi har även ren-
spolat dikesrör. Detta har inneburit att dräneringssystemen, 
två mot Östersjön och ett mot Öresund, har fungerat bra 
under hösten och vintern utan översvämningar.

Pumpstationen har fungerat utmärkt och har lätt klarat av 
vattenmängderna som har uppstått under året.

Projekt 2013
Höjd- och siktröjning längs med vägarna kommer att ut-
föras under året.

Fortsatt gallring och slyröjning enligt plan.

Hålla befintliga diken och rörsystem rensade så att
dräneringssystemen fungerar med bra flöde.

Under våren kommer kvaliteten på grusvägarna förbättras 
med hyvling, nytt slitlager, trumling och saltning. Vid behov 
kommer ytterligare dammbindning utföras.

Pumpstationen: Service av pumparna och kringutrustning 
kommer att utföras under året.

Dagvattenledningen på stranden nedanför Wolkes väg har 
förstörts och kommer att repareras under våren.

Räddningstjänsten påminner oss fastighetsägare om att 
inte låta ”rishögar” ligga, dessa skall snarast bortforslas, bl.a. 
för att eliminera brandrisken.

Återigen vädjar styrelsen till alla boende i området att
respektera hastighetsbegränsningen 30 km/h samt olovligt 
användande av vägföreningens mark genom att lägga ut 
stenar, ris, jordhögar m.m.

Ljungskogens Vägförening
Per Möller
Ordförande

LJUNGSKOGENS VÄGFÖRENING

Verksamhetsberättelse
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Intäkter Budget förslag 2013 Resultat 2012 Resultat 2011

Medlemsavgifter 1,363,250 1,363,250 1,168,500

Kommunala bidrag 196,183 196,183 196,172

Statliga bidrag 15,329 15,028 16,641

Övriga ersättningar o intäkter 25,000 25,005 40,154

Extra statlig bidrag Kinnelsväg 0 0 77,510

Summa intäkter 1,599,762 1,599,466 1,498,977

Trafiksäkerhet -70,000 -94,942 0

Vintervägar/snöröjning -20,000 -9,750 -65,788

Grusvägar -530,000 -477,795 -352,379

Belagda vägar -125,000 -51,956 -276,379

Skyltar -15,000 -28,369 -10,709

Skogsskötsel -360,000 -454,512 -183,173

Dikning -250,000 -145,739 -308,418

Pumpstation drift/underhåll -30,000 -13,206 -23,505

Avs för oförutsedda kostnader 0 -100,000 0

Summa direkta kostnader -1,400,000 -1,376,449 -1,220,369

Bruttovinst 199,762 223,017 278,608

Personalkostnader

Arvoden -46,000 -46,195 -43,198

Sociala avgifter -12,000 -11,870 -14,202

Summa personalkostnader -58,000 -58,065 -57,400

Övriga kostnader

Kontorsmaterial, porto -10,000 -8,586 -9,001

Varjehanda -23,000 -21,206 -22,994

Medlemsregister och databehandling -25,000 -25,000 -23,000

Advokatkostnader 0 6,008 -18,025

Försäkringar -1,920 -1,781 -1,563

Sammanträdeskostnader -10,000 -11,618 -3,432

Bankkostnader, övriga kostnader -4,000 -11,492 -4,023

Lantmäterikostnader 0 0 -61,163

Summa övriga kostnader -73,920 -73,675 -143,201

Avskrivning Pumpstation -78,395 -78,395 -78,395

Årets resultat -10,553 12,883 -388

Ränteintäkter 11,000 11,691 9,909

Räntekostnader 0 0 -697

Årets resultat 447 24,574 8,824

Balansräkning per 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Park- och gatumark utan 
åsatt taxeringsvärde

0 0

Pumpstation 783,949 783,949

Ack avskrivning pumpstation -391,375 -313,580

391,394 470,369

Omsättningstillgångar

Plusgiro 3,045 45,580

Företagskonto 1,333,707 608,707

Diverse fordringar 13,441 98,081

1,742,168 1,222,737

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 405,973 89,857

Upplupna kostnader / diverse 
skulder

115,719 36,978

Avsättning för oförutsedda 
kostnader

400,000 300,000

921,692 426,835

Eget kapital

Ingående kapital 795,902 787,078

Resultat från verksamheten 24,574 8,824

820,476 795,902

Summa skulder och eget 
kapital

1,742,168 1,222,737

Meddela alltid ägarbyte eller
adressändring!

info@ljungskogensvagforening.nu

                              LJUNGSKOGENS VÄGFÖRENING

Balans & Resultat

Inga motioner har inkommit per den 30/4.
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1. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet

2. Val av två justeringsmän

3. Stämman behörigen kallad

4. Beslut om dagordning för årsmötet

5. Styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret

6. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för
    styrelsen

7. Inkomna ärenden och motioner

8. Arvode till nästkommande års styrelse och revisorer

9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt beslut
    om årsavgift

10. Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas 
      under arbetsåret

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt
       utseende av styrelseordförande

12. Val av revisorer och suppleanter

13. Val av valberedning och utseende av sammankallande

14. Övriga frågor.

15. Bestämmande av protokoll-justering och tid och plats
       för protokollets tillhandahållande för medlemmarna

16. Mötets avslutande

Dagordning för årsmöte

Ordförande
Per Möller 0705 - 58 07 29

Sekreterare
Charlotte Lendrop  

Kassör
Gunilla Jerndell (tom juli 2013) 

Ledamot  
Mathias Bergman Werntoft

Ledamot  
Fredrik von Platen

Ledamot  
Kristin Roos

Suppleant  
Lars Sjögren
 
Suppleant  
Ola Svantesson

Epost till styrelsen
info@ljungskogensvagforening.nu

Besök vår hemsida för mer information
www.ljungskogen.info

                              LJUNGSKOGENS VÄGFÖRENING

Kallelse till årsmöte
2/7 kl. 18.00

Matsalen, Ljungenskolan
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                              LJUNGSKOGEN

Ljunghusens Golfklubb
Du som bor i Ljungskogen ska veta att dörrarna till golf-
klubben alltid är öppna för dig, oavsett om du är medlem 
eller ej.
     På andra våningen i klubbhuset har du inte bara en
underbar utsikt över golfbanan och Östersjön mot
Falsterbohus. Här finns också en av Skånes bästa restau-
ranger med dagens rätt och á la carte-matsedel av högsta 
klass. Om du tittar in på golfklubbens hemsida www.ljgk.se
hittar du vad som bjuds varje dag plus öppettider och
telefon. På klubbhusets ovanvåning finns också ett mötes-
rum med havsutsikt för upp till 20 personer som är fritt att 
hyra för alla som vill. Ring restaurangen! Ska du ha fest
hemma och vill slippa laga maten själv, kan du få den
levererad från golfrestaurangen. Deras catering-service är 
verkligen flitigt anlitad.
    Intill receptionen på bottenvåningen ligger golfshopen. 

Där finns inte bara all utrustning för en golfare, utan också 
fritidskläder från nästan alla de bästa märkena som Peak, 
Puma, Daily, Girls Golf, Tommy Hilfiger, JLindeberg, Oscar 
Jacobson , Peter Scott, Galvin Green m.fl. 
     Man behöver inte heller vara medlem för att ta lektioner i 
golf av klubbens tränarstab eller träna på övningsbanan. På 
sommaren finns golfskola för nybörjare och gruppträningar 
för olika åldrar och skicklighet.
   Alla uppgifter om detta finner du på “headpron” Niclas 
Arwefjälls hemsida som du når via www.ljgk.se .
Varje sommar är mellan 250 och 300 ungdomar med och 
tränar golf. Alla är välkomna och för den junior som fastnar 
för golfen finns det möjlighet att via provmedlemskap bli 
medlem trots att klubben har en lång kö.
Kansli            040-45 80 00
Restaurang  040-45 05 81

Ljunghusen-juniorer med Sveriges främste golfare, Peter Hansson.
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Nedan lämnas en kortfattad verksamhetsberättelse för sty-
relsens arbete under 2012. Mer utförlig beskrivning av våra 
aktiviteter lämnas i samband med vårt årsmöte (4/8).

Föreningens ändamål har genom åren varit oförändrat, 
att bevara Ljungskogens Strandbads unika miljö samt att 
bevaka medlemmarnas intressen beträffande ordning och 
trevnad inom området. Med dessa ändamål som grund för 
verksamheten anordnar föreningen ett antal olika 
aktiviteter för medlemmarna såsom Valborgseld, Midsom-
marfirande och Strandfest, samt ser till att vår brygga och 
badplattform finns på plats och underhålls.

Valborgselden flyttades något då golfklubben byggt en ny 
green och rivit bodarna där valborgsfirandet normal sett 
har arrangerats. Elden blev inte så stor men utsikten desto
bättre. En extra satsning på midsommarfirandet gjor-
des under 2012 med utökad hästtransport och ett mer 
familjevänligt program. Vår bedömning är att det sattes ett 
publikrekord trots vädret.

Under senhösten 2011 skadades vår brygga av höst-
stormarna. Inte mindre än 4 pålar längst ut knäcktes.
Skadan var dock inte större än att vi kunde reparera platt-
formen och fullständigt återställa bryggan. Kostnaden för 
denna reparation (110 000 kr) föll dock inom ramen för 
2012 varvid föreningen uppvisar ett negativt resultat för 
2012.

Bryggan har under 2012 stått pall för vädrets makter. Några 
ytterligare reparationskostnader finns därmed inte med i 
2012 år resultat.

Arbetet i styrelsen har under 2012 präglats av grund-
tanken att engagera fler personer i och utanför styrelsen i 
små kommittéer kring de aktiviteter vi har under året. Detta 
har givit en bättre fördelning av arbetet och en större
möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet.

För Ljungskogens Strandbads Villaägareförening 
Mats Persson, ordförande

                              LJUNGSKOGENS STR ANDBADS VILL AÄGAREFÖRENING

Verksamhetsberättelse
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RESULTATRÄKNING 2012 2011

Intäkter

Medlemsavgifter 180,400 177,800

Övriga intäkter 8,999 600

189,399 178,401

Kostnader

Badbrygga 111,110 61,573

Badflotte 9,680 22,412

Strandfest 40,083 40,315

Adm kostnader 393 15,038

Porto 0 4,611

Midsommarfest 15,525 7,608

Försäkring 1,404 1,531

Uppvaktning o gåvor 0 1,134

Styrelsearvoden 16,549 12,603

Valborgsmässobål 4,638 904

Bidrag till simskola 6,000 17,243

Årsmöteskostnader och 
brygginvigning

11,667 538

Bankkostnader 1,898 636

Div. övriga kostnader 9,981 7,153

-228,928 -193,299

Resultat före avskrivningar -39,529 -14,898

Avskrivning simskolebod 0 0

Avskrivning badflotte 0 4,500

Avsättning till bryggfond 0 0

Årets resultat -39,529 -19,398

BALANSRÄKNING PER 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Postgiro 0 -1,620

Bank 253,084 260,233

Bank bryggfondskonto 0 0

Badflotte 0 0

Övriga fordringar 0 34,000

Summa tillgångar 253,084 292,613

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

Leverantörsskuld 0 0

Upplupna kostnader 3,000 3,000

3,000 3,000

Badbryggsfond 31,000 31,000

Eget kapital

Ingående kapital 258,613 278,011

Årets resultat -39,529 -19,398

219,084 292,613

Summa skulder och eget kapital 253,084 292,613

Mats Persson, Ordförande, Helene Roos, Kassör
Mikael Bengtsson, Auktoriserad revisor

Sponsring av vår brygga
En kraftig höststorm gjorde att vi blivit tvungna att slå i sju nya 
pålar och reparera hela yttre plattformen. Detta är en kostnad 
vi täcker med vår bryggfond. För att kunna vara helt säkra på 
att hantera framtida underhåll behöver vi fler sponsorer. Så 
tveka inte, bli bryggsponsor redan idag.

Anmälan sker på email nybrygga@gmail.com
Vänligen ange: Namn, adress, tel nr, samt text på bräda.
Betalning (2000:-/planka) sker till Villaägareförenings bankgiro 
nr 260-7513.

All information om bryggan finns på www.ljungskogen.info

                              LJUNGSKOGENS STR ANDBADS VILL AÄGAREFÖRENING

Balans & Resultat
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1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

3. Val av två justeringsmän 

4. Föredragning av röstlängd 

5. Fråga om mötets behöriga utlysande. Kallelse  ska enligt           
    stadgarna avsändas med post senast 14 dagar 
    före sammanträdet. 

6. Föredragning av styrelsens avlämnade årsredovisning
     för verksamhetsåret 2012 innehållande verksamhets-
     berättelse samt resultat- och balansräkning. 

7. Redovisning av revisorernas berättelse. 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
    samt disposition av årets överskott. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
    verksamhetsåret. 

10. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter

11. Val av revisorer jämte suppleanter 

12. Val av valberedning 

13. Fastställande av årsavgift, f n 400 kr 

14. Behandling av till sammanträdet, senast den 20 juni
      2012,  väckta förslag (§ 16 i stadgarna) 

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

Persson, Mats, ordförande
tel: 072-745 3009
mats.k.persson@gmail.com

Ismunden, Jens, ord ledamot
tel: 0703-92 9262
ismunden@gmail.com

Neumann, Agneta, sekreterare
tel: 070-573 15 15
agneta@neumann.se

Persson, Claes, ansv projekt brygga
tel: 0705-45 31 45
claes.persson@leping.se

Petersen, Cecilia, ord ledamot
tel: 0708- 91 11 53
cecilia.oc.petersen@hotmail.com

Roos, Helene, kassör
tel: 0707-98 00 76
roosatosa@hotmail.com

von Platen, Per Fredrik
plan- och bygglagsexpert och
remissansvarig
tel: 0706-88 00 95
familjenvonplaten@hotmail.com

Briem, Douglas, suppleant
tel: 070-617 7715
douglas@lauraashley.se

Erlandsson, Ulrika, suppleant
tel: 0708-419617
ulrika@erlandsson.org

Lyon, Anna, suppleant
tel: 0766-32 4525
anna@lauraashley.se

Revisorer:
Bengtsson, Mikael, 
tel: 0709-29 35 33

Klinge, Rodika
tel: 040-45 42 45

Palmstierna, Stephan, suppleant
Öhman, Nils A, suppleant

Valberedning:
Hultenheim, Karl-Johan
tel: 0704-16 00 16

Wetterlöf, Jonas, sammankallande
tel: 040-45 50 36

Besök vår hemsida för mer information
www.ljungskogen.info

                              LJUNGSKOGENS STR ANDBADS VILL AÄGAREFÖRENING

Kallelse till årsmöte
4/8 kl. 11.00

Stranden vid Storvägens parkering
Vi bjuder på kaffe och bullar

Dagordning för årsmöte
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                              LJUNGSKOGENS STR ANDBADS VILL AÄGAREFÖRENING

Strandfest
Ljungskogens Villaförening, bjuder in dig till strandfest.
Traditionen är att umgås med dig som bor i Ljungskogen 
och dela nöjet med en fest :
Där solen är vaken och värmer våra sinnen, där den vita 
sanden smeker våra fötter, där vår trädgård är havets 
oändliga blåa land. Vid stranden reser vi vårt stora vita tält, 
vi inbjuder med bänkar, bord och ett härligt putsat trägolv 
för dans och musik.
   Vi njuter, äter och skålar med våra magars lust...vi minglar 
och träffar alla sommarens glada minnen...kanske vi också 
bjuder grannen till en läcker dans till musikens rytm,
...till sist när kväll blir till natt firar vi sommarens sista ledighet 
med årets sagolika fyrverkeri... sprakande med färg av alla 
knaster...allt blir festligt när festen fylls av din närvaro!

HUR:         Ta med vänner och släkt,  medtag egen picknick  
                   samt dryck

PLATS:      Ljungskogens brygga med sand/sol/utsikt

TID:            Lördag 3 augusti  klockan 19.30 och framåt...vi 
                   bjuder på välkomstdrink

KLÄDSEL: Sommardress och en varm kofta för natten?

Varmt välkomna med  släkt och vänner!
LJUNGSKOGENS VILLAFÖRENING
Välkomstdrink  - Fint tält - Dansgolv - SuperDJ

OSA:         Behövs ej men vill ni ha bord under tält, får ni
                  komma tidigare eller sätter ni upp eget + stolar. 
                  Först till kvarn

PS. Söndagen  den 4 aug är det årsmöte för Ljungskogens 
Villaförening, på samma plats kl.11.00. Vi bjuder på kaffe 
och kanelbulle. Väl mött!
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Välkomna till simskolan!

Även i år har vi nöjet att samarbeta med Trelleborgs
Simsällskap och erbjuda simskola under fyra veckor i juli. 
Simskolan riktar sig till barn från 3 år och uppåt. De mindre 
barnen håller till vid Storbryggan medan de större barnen 
tar sina märken vid bryggan på västra piren i Falsterbo-
kanalen. Kursen är 30 minuter/dag måndag-fredag, ofta lite 
längre för märkestagarna. Undervisningen ges av utbildade 
simlärare.

Det behövs ingen föranmälan. Alla får plats!

Inskrivning: måndagen den 1 juli kl 10-12 vid Storbryggan 
och kl 13-14 vid kanalen.

Pris: 400 kronor/barn

För ytterligare information eller frågor kring simskolan går 
det bra att kontakta Cecilia Petersen på tel 0708-911153.

                              LJUNGSKOGEN

Simskola
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Välkomna till en ny tennissäsong vid Ljungskogens härliga 
tennisbanor! För våra medlemmar startar abonnemangs-
tider i år lördagen den 25 maj och löper till söndagen den 
25 augusti. Tennissäsongen är dock längre än så – vi är
normalt igång redan första helgen i maj och banorna hålls 
öppna till mitten av oktober. Som ni vet behöver man inte 
vara medlem för att spela på banorna. Genom att köpa 
kuponger på Ljungskogens Livs för 75 kr/kupong har alla 
möjlighet att spela. Kupongen ska klistras upp på ledig tid 
på teckningslistorna, som finns nere på anslagstavlan vid
banorna.

Som många av er upptäckt har området runt banorna 
förtjänstfullt skogats av två av banornas eldsjälar:
Ola Svantesson och Thord Meyerson. Vår vackra anlägg-
ning behövde luftas för att ljus ska nå in på banorna så att 
gruset torkar och binds bättre samman. Likaså är det viktigt 
att barr, bark, rötter och annat inte kommer in på banorna 
i onödig omfattning eftersom gruset då binds ihop sämre. 
Ola, och Thord har under de senaste åren gallrat bland 
träden, så nu är de yttre förutsättningar för banorna i
ypperligt skick. Stort TACK till Ola o Thord.
  Som vanligt är banorna öppna kl. 08.00-21.00 när dagsljus 
tillåter. Självklart är det av yttersta vikt att dessa generösa 
tider respekteras och att man alltså inte spelar på andra 
tider. Vi vill även påminna om att spel endast är tillåtet med 
riktiga tennisskor, på torra (ej regnvåta) banor, samt att 5 
minuter av timmen avsätts för banvård, dvs att sopa bana 
och linjer samt stampa igen ev hål. 

Vår populära tennisskola leds i år av Olof Hultén i samarbete 
med Erik Nilsson och deras tränarkollegor. Liksom tidigare 
år är tennisskolan uppdelad i 2 perioder om 4 veckor var-
dera. Period 1 startar måndagen den 17 juni och period 2 
startar måndagen den 15 juli. Det är 3 timmars träning per 
vecka. Sista dag att anmäla är torsdagen veckan för start.
   Anmälan och frågor angående tennisskolan sker till: 
ljunghusenstennisskola@gmail.com. Anmälan ska inne-
hålla namn, ålder, period, erfarenhet samt ev önskemål om 
kompis att spela med (ingen garanti). Mer info om
tennisskolan kommer att anslås på anslagstavlan vid tennis-
banorna. Kostnaden är 750 kr per period/barn. Betalning 
sker på Föreningen Ljungskogens Strandbads Tennis-
banors bankgiro: 492-0351. Vid betalningen ska barnets 
namn och spelperiod anges. Betalning ska ske senast vid 
utgången av första veckan i respektive spelperiod. 
    Vår likaså populära dubbeltävling Ljungskogscupen hålls 
samma dag som Ljungskogens troligen ännu mer populära 
strandfest, lördagen den 3 augusti. Vi vill därför göra våra 
medlemmar uppmärksamma på att de ordinarie medlems-
tiderna den dagen utgår från morgon till ca kl 17 till förmån 
för Ljungskogscupen. 

Trevlig tennissommar!
Styrelsen/Anders, Per och Claes

                              LJUNGSKOGEN

Tennisskola
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                              LJUNGSKOGENS BASTUFÖRENING

Kallelse till årsmöte
20/7 kl. 10.00

Bastun vid Storvägens parkering

Damer och herrar bastar året om och det har bastats i Ljungskogen i många år. Dimma och drivis är det enda som stoppar 
herrarna från att bada i havet. Alla medlemmar vet hur bastuhuset fungerar. Värmande välkomna!

Ljungskogens strandbads Bastuförening kallar till årsmöte. På dagordningen: Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
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                              LJUNGSKOGENS BOULEFÖRENING

Kallelse till årsmöte
15/6 kl 10.00

Boulebanan, Södra Klockvägen
Ge Boule en chans!
Boule är ett festligt, socialt och mycket enkelt spel!
Packa din korg med kaffe eller vin och baguetter och kom 
bort till oss så ska vi snabbt sätta dig in i det roliga boule-
spelet, som du lär dig på fem minuter... ja, ja 10 minuter då!
Boulebanan ligger mitt i den vackra ljungen mellan Norra 
och Södra Klockvägen, precis intill tennisbanorna.
    Vi finns där varje onsdag och söndag  kl 14.00. 
Du behöver ingen basker, bara några klot som du kan få 
låna av oss! Tanter, gubbar, tjejer, killar och ungdomar kom 
och prova på! 

Välkommen/Bienvenu!

Ljungskogens strandbads BOULEFÖRENING kallar till års-
möte. På dagordningen: Sedvanliga årsmötesförhandlingar
  Efter årsmötet är alla, även icke medlemmar, välkomna 
delta i övningsspel. Ung som gammal kan delta i detta lika 
gamla som ädla spel. Klot finns att låna. Det går också bra 
att bara vara åskådare.

Är du intresserad av medlemskap så vänligen kontakta 
Stephan Palmstierna på 040-45 24 64 eller stephan@kule.se
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                              LJUNGSKOGEN

Badhytternas vänner
Nu gäller det att få ordning på våra badhytter! Vår strand är 
fantastisk och våra badhytter är unika och både strand och 
badhytter är viktiga delar av Ljungskogen! Det är en förmån 
att få ha en badhytt vid vår strand och med det följer ett 
ansvar. Badhytterna måste vårdas och underhållas, de
behöver repareras, målas eller bara tvättas. Man får reparera 
sin badhytt året om, och man får gräva fram den för hand.
    Under de senaste 10 åren har det kommit in förfulande 
plåtvarianter av både vindskiva och taklist. Detta är inte 
som det skall vara! Det strider mot föreskrifterna. Vindskiva 
och taklist skall vara av trä.

Så här skall det inte se ut! Glöm inte att påminna Er snickare 
att inte använda plåt. Så här skall det inte se ut! Glöm inte 
att påminna Er snickare att inte använda plåt. 

Men gärna så här, den riktiga bågformen, och vindskiva och 
taklist i trä. 

Var solidarisk, Din badhytt är en av allas våra badhytter! 
Badhytternas Vänner har ett ansvar och vill hjälpa alla bad-
hyttsägare att ta sitt ansvar. Vi besiktigar och informerar 
och Du åtgärdar. Vi kan svara på frågor och ge tips. Vi vill 
i vilket fall som helst gärna få in Din mejladress, mejla oss; 
bhv.badhytterna@gmail.com

Besiktningen oktober 2012 finns på hemsidan men den
långa vintern ställer till det och har gjort det svårt att
åtgärda något. Vi kommer att göra årets första besiktning 
i skiftet april-maj, och lägger ut protokollet på hemsidan. 
Där finns också tips, detaljplan och typritning. Vill Du ha ett 
snabbt protokollutdrag betr. Din badhytt, skicka ett mejl till 
oss.

*Vi ber att alla som brukar ta in veranda eller bänkar 
(vita skall de vara!)  när ”säsongen är slut” meddelar oss 
detta per mejl.

*Saknar Du tidsenliga siffror, mejla oss!
Vår målsättning är att ha ett väl underhållet badhytts-
bestånd till höstens redovisning till kommunen.

Ställ upp på att Din badhytt skall bli ok under 2013! Eller 
skall Du kanske avveckla den? Mejla oss och berätta vad Du 
vill göra med Din badhytt i år!
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                              BADHYTTERNAS VÄNNER

Kallelse till årsmöte
6/7 kl. 11.00

Vid bastubyggnaden, Storvägens parkering

Förvaltningsberättelse 2012 (kortversion)
Föreningen Badhytternas Vänner (BHV) är en ideell
förening vars ändamål är att verka för att bevara och vårda 
Ljungskogens Strandbads unika badhytter. Föreningens 
20‐årsjubileum firades den 1 juli vid ett välbesökt årsmöte 
på Ljunghusens golfklubb. Styrelsen framhöll att det
behövs en förbättring av badhyttsägarnas underhåll av sina 
badhytter. Att få ha en badhytt vid vår strand är en förmån 
och innebär ett ansvar för underhåll. En stor del av hytterna 
behöver repareras, målas eller bara tvättas. Badhytt 2013 
har som mål att vi skall hjälpas åt att få badhyttsbeståndet, 
åtminstone till 90 %, i skick som motsvarar, detaljplanens 
föreskrifter med tillhörande typritning samt det tillstånds-
bevis alla skrivit under. Innan mingel vidtog berättade 
Bengt Hidemark om föreningens tillkomst och Bertil
Carstam ur planerad bok om Ljungskogens historia, denna 
gång med inriktning på strand och badhytter. Föreningens 
styrelse har utgjorts av Bengt Hidemark, ordf. Sven-Erik 
Hersvall, v.ordf. Börje Andersson, kassör, och Vera
Hidemark. Suppleanter är Mats Björkman och Bertil
Carstam. Bolagets VD Torsten Hemborg har adjungerats. 
Revisor är Sten Kottmeier och Karin Hornbeck är samman-
kallande i valberedningen.  Styrelsen har under året haft tre
protokollförda sammanträden. En arbetsgrupp inom
styrelsen med e-postadressen:
bhv.badhytterna@gmail.com har i dialog med badhytts-
ägare fortlöpande hanterat alla frågor beträffande bad-
hytterna.  Två besiktningar har ägt rum, en på våren och 
en på sensommaren. Drygt hundratalet ägare till badhytter 
har fått skriftlig uppmaning att reparera sina badhytter. BHV 

har deltagit i samordningsmötet med Länsstyrelse, Vellinge 
kommun, Ljungskogens Strandbads AB samt övriga
föreningar inom Ljungskogens Strandbad. Sedvanlig redo-
visning av badhyttsbeståndet har gjorts till Vellinge
Kommun. Under året har 1 hytt rivits och antalet badhytter 
uppgår till 306. 
292 medlemmar betalade årsavgiften 100 kr. Typritning för 
badhytt och besiktningsprotokoll samt övrig information 
finns på hemsida www.ljungskogen.info, flik Badhytternas 
Vänner.

Badhytternas Vänner
Bengt Hidemark, Ordförande

Föredragningslista och övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas på Villaägareföreningens
hemsida, www.ljungskogen.info, flik Badhytternas Vänner, två veckor innan årsmötet.

Bokslut 2012 (kortversion)

Resultaträkning 2012 2011

Intäkter 29,838 31,039

Kostnader 17,300 11,511

Resultat före dispositioner 12,538 19,528

Dispositioner: Avsättning till fond 
för hantering av speciella badhytter

10,000 11,600

Årets resultat 2,538 7,928

Balansräkning 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar: Bank och räntefond 208,763 196,225

Skulder och Eget kapital

Eget kapital

Fond för hantering av speciella 
badhytter

70,000 60,000

Ingående kapital 136,225 128,297

Årets resultat 2,538 7,928

Summa skulder och eget kapital 208,763 196,225



VARJEHANDA18



VARJEHANDA 19

INREDNING . MÖBLER
LAMPOR . TYGER

Regementsgatan 13, Malmö
Vard. 10-18 Lör. 10-14

Besök vår webbutik:
www.lauraashley.se

Home & Fashion

TAPETER . KUDDAR
PRESENTER . MODE

VÄLKOMMEN TILL
VÅR BUTIK I MALMÖ

ERBJUDANDE!

15% rabatt*

(*gäller på ord.pris, t.o.m. 30 juli)
(Visa annonsen)
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AVS: Ljungskogens Villaägareförening, c/o Agneta Neumann
Södra Klockvägen 12, 236 42 Höllviken

15/6   Årsmöte Bouleföreningen
21/6   Midsommarfirande Sollidenplan
1/7   Inskrivning simskola
2/7   Årsmöte Vägföreningen
6/7   Årsmöte Badhytternas Vänner
20/7   Årsmöte Bastuföreningen
3/8   Ljungskogscupen i Tennis
3/8   Strandfest
4/8   Årsmöte Villaägareföreningen
15/6-15/8   Bygg- och spikförbud


