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1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD

22 juni
Midsommarfest kl 13.00

25 juni Vattenföreningen år
smöte kl 18.00

7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

10 juli  Vägföreningen årsmöte kl  18.30

12 juli Villaägareföreningen
 årsmöte kl 18.00

14 juli Bastuföreningen årsm
öte kl 9.00

4 augusti
Strandfest, musik fr kl 20.00

ljunghusens handbollsklubb 5 år • villa optimism • tennisskola • föreningsstäm-
mor – kallelser • dynamiska dyner • bastuföreningen firar 40 år • 75 årig symbios



bästa som
finns och en
utbildning
för livet.

Idag är vi
ett hundratal
ungdomar
med totalt
sex lag i spel
i åldern 8 till
15 år med ett
stort stöd
och engagemang från våra för-
äldrar som alltid ställer upp i
ur och skur med körningar,
bullbak och härliga tillrop med
ramsor som ”kämpa på LHK”.

Vi ses i hallen, eller om du

Ljungskogens
Strandbads
Villaägareförening

JEPPSSON LEIF
vice bryggmästare
Tel: 040-45 21 29, 0703-45 21 29
leif.jeppsson@zeta.telenordia.se

KELLHEIM TOM
Tel: 040-45 19 39, 040-12 35 70
kellheim@telia.com

OHLSSON MATS
sekreterare
Tel: 040-45 05 67, 0708-45 05 66
mgto@bredband.net

PERSSON CLAES
suppleant
Tel: 040-45 46 95, 0707-30 50 47 
claes.persson@tele2.se

ROOS KRISTIN
servituts- och planärenden
Tel: 040-45 12 38, servi-
tut@ljungskogen.info

STRANDH STAFFAN
suppleant
Tel: 040-45 18 31, 0708-45 18 31
staf-
fan.strandh@malmohusmaklarna.se

THEANDER ANN,
Ordförande
Tel: 040-45 13 78, 0708-52 18 48
ann.theander@lindebergs.com

TURESSON BOEL
kassör
Tel; 040-45 82 83, 0706-24 36 24
boeltson@telia.com

TURESSON KENNETH
bryggmästare
Tel: 040-45 82 83, 0708-12 16 17
kenneth@eladministration.se

VRANG ESBJORN
servituts- och planärenden
Tel: 040-45 02 15, 0739-94 01 63
esbjorn.vrang@bolina.hsb.se

MIKAEL BENGTSSON
revisor, tel: 0709-29 35 33

CARLSSON KENT
revisor, tel: 040-45 32 05

HOLM KAJ
valberedning, sammankallande
Tel: 040-45 17 73

NILSSON PHILIP 
valberedning, tel: 040-45 24 76

WETTERLOF ULLA
valberedning, tel: 040-45 25 98
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Vi gratulerar
Ljunghusens

Handbollsklubb
- Jobba hem, vik inte ner dig,
kämpa, bra grabbar, fyran är
min, kör, kör, härligt!

Ropen ekar i hallen sedan
fem år tillbaka. Ljunghusens
Handbollsklubb har kommit
för att stanna.

Vi har visat storklubbar
som Lugi HF, H43, IFK Trelle-
borg, IFK Ystad, Sävehof mfl
att detta är det bästa vi vet.

Du har säkert mött oss
någon gång under våra otaliga
joggingrunder i Ljungskogen.

När vi startade upp för fem
år sedan var målet att få för-
medla känslan till alla våra
ungdomar att handboll är det

vill veta mer, välkommen att
kontakta undertecknad på tel
070-845 17 28

Peter Bergström,
Ljunghusens Handbollsklubb

Ljungskogens bästa café ligger i sporthallen. På söndagar
under perioden oktober t o m mars är du välkommen att titta

in i hallen. Förutom ett fantastiskt café får du uppleva fart,
kamp och vilja på nära håll.

Villa Optimism 
anno 2007                        

Villa Ljung, Villa Holmberg,
Villa Optimism, Villa Christi-
na, kärt barn har många
namn.

I år fyller vårt familjehus 90
år och det firar vi med ännu en
tillbyggnad i gammal stil!  Den
förra tillbyggnaden gjorde min
far Ulrik och mor Christina
1966. Att vi hamnade här
beror på att far 1959 turnera-
de och repeterade med Alice
Babs som då bodde hos några
släktingar på Storvägen. Tack
vare dem fick vi hjälp med att
hitta ett hus att hyra över som-
maren. Mor blev så förtjust i
huset att hon lyckades att över-
tala far att köpa huset på
Södra Klockvägen och på den
vägen är det!

Grundhuset byggdes av
familjen Ljung 1917 och var
från början ett litet sommarhus
”vid en vacker strand och en
förkrympt nordtysk tallskog”

som det står i en skrift från den
tiden.Villa Ljung som huset
hette då, gästades ofta av stora
poeter som Hjalmar Gullberg
och Anders Österling. Även
Frans G. Bengtsson kom på
besök och skaldade på den
famösa glasverandan som idag
ser precis lika dan ut som den
gjorde då. Vi har nämligen,
som det så vackert heter, K-
märkt den. 

Så här skriver Hjalmar
Gullberg 1927 i en bok han
skänker till värdinnan i huset. 

”Med tack för en ljuvlig vila
i Villa Ljung!” Namnet ”Villa
Optimism”, fick huset under
den senare ägaren disponent
Holmbergs tid.

På något spännande sätt
har just detta hus genom åren
gästats av allehanda konstnä-
rer, artister, poeter, författare,
skådespelare, musiker och
annat ”löst folk”.  

Mikael Neumann är tillsammans med sin hustru
Agneta sedan drygt ett år tillbaka permanent boen-
de i Ljungskogen. Huset på Södra Klockvägen är,
kan man nog säga, ett kulturhus som är  fyllt med lit-
terära och musikaliska minnen som du som läsare
nedan får ta del av.
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Om våra väggar kunde
prata och sjunga hade vi inte
haft en lugn stund.

Jag gjorde för skoj skull en
lite larvig, men ändå rätt rolig
lista över alla danska, svenska
och utländska kulturpersonlig-
heter som genom åren har
besökt vårt hus. Det blev fak-
tiskt en mycket diger samling
namn. När jag läser igenom lis-
tan dyker det upp många roliga
minnen. Den amerikanska
världspianisten John Lewis
förtvivlade min och försök att
begripa min mormors långa
ointressanta musikhistorier på
obegriplig ”engelska”. 

Den danska stjärnskådespe-
lerskan ”Sitter”, som gifte sig
på vår glasveranda med sin
Peter. Prästen Theander för-
rättade vigseln och paret knäa-
de ner på mors lilla fotpall,
medan far satte igång grammo-
fonen med Mendelsohns bröl-
lopsmarsch. 

Stig Järrels fantastiska
fabulerande middagstal och
Siw Erics syrliga kommentarer.
Tutta Rolfs berättelser från
hennes filmkarriär och äkten-

skap med Ernst Rolf.
Filmstjärnan Karin Ekelunds
ständiga besök tillsammans
med maken, Nordiska Kompa-
niet, NK-ägaren Ragnar Sachs,
som talade affärer medan hon
pratade film. De levde liksom i
två olika världar, med andra
ord, ett lyckligt äktenskap! 

Stig Olin som ofta objuden,
dök upp och förgyllde tillvaron
för oss, inte minst de gånger
han hade med sig sin sanslöst
vackra dotter Lena! 

Nils Poppe och mors samtal
om deras gemensamma filmtid
på SF. Våra nattliga musik
”jam” med pianister som Gun-
nar Svensson ”Helmer Bryd”,
tyska Poul Kuhn och danska
Max Leth.

Jaques Werups försiktiga
klarinettspel till fars drivna
gitarrkomp. Björn Ranelid oef-
terhärmliga skratt i trädgården
åt en av mina taskiga vitsar.
Ann-Louise Hanson, revy-
kungen Kent Nilsson och
undertecknades sanslösa foto-
grafering till en julshow en het
sommardag under vår silver-
gran med plastsnö, tomteklä-

der och julskinka...Phuu.
Regissören Hasse Ekmans

fantastiska teaterhistorier,
kräftkalas med operaparet
Edith Oldrup och Sigurd Björ-
ling som sjöng snapsvisor så
det ekade i tallkronorna. 

Åke Catos otroliga operett-
parodier och superdragspela-
ren Lars Holm och mästersax-
ofonisten Helge Albins konsert
på vår gräsmatta en oförglöm-
lig midsommarafton.  

Jag minns också härliga
besök av  Svend Asmussen,
Adde Malmberg, Danne Strå-
hed, Lasse Berghagen, Gary
Engman, Staffan Wictorin, Jan
Sigurd... osv, osv.  Minnesbil-
derna vill aldrig ta slut.

Mikael Neumann, maj 2007

Red. anmärkning; Missa
inte tillfället att träffa Mikael
Neumann vid Ljungskogens
Villaägareförenings årsmöte
torsdagen den 12 juli där han
berättar, kåserar och sjunger
för föreningens medlemmar.

Dalaslingan 1, 
Trelleborg

Tel 0410-444 67
Öppet Verkstad o Lager: 

Vard 8.00-16.30
Bilförsäljning: 

Vard 10-17
Lörd 11-14

BMW
ROVER

och

SUBARU
Service

i
världsklass

Mikael Neumann framför Villa Opti-
mism på Södra Klockvägen. Ett kärt
familjehus fyllt av glada minnen av
alla besökande vänner, skådespelare,
poeter, författare, artister mfl mfl.
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Tennisskola
2007

Nu börjar det dra ihop sig
inför sommarens tennisskola
och jag har fått nöjet att hålla i
den ännu en sommar. Till min
hjälp har jag bl a Hanna Dahl-
gren från Malmö som hjälpt till
med  tennisskolan tidigare och
Ariel Svantesson här från
Ljunghusen. 

Vi börjar som vanligt mån-
dagen den 18 juni (period 1 v.
25-28 och period 2 v. 29-32)
och håller på till den 10
augusti. Nytt för i år är att
man även kan göra anmälning-
ar till tennisskolan via e-mail.
Som vanligt ska anmälan inne-
hålla namn, födelsedata, spel-
nivå samt eventuella förbehåll
och frågor. Senast den 12 juni
vill jag ha anmälan skickad   på
adress enligt nedan.  Dock
kommer det fortfarande att
finnas anmälningslistor vid
banorna. Dessa kommer att
sitta uppe t o m den 11 juni.
Grupper och speltider anslås
17 juni och till de som mailat
anmälan kommer speltiderna
även att skickas via mail.

Anmälningsavgiften är 750
kronor, avgiften sätts in på
bankgiro 492-0351. OBS!
Uppge för vem  avgiften och
inbetalningen  gäller. Jag hop-
pas få se riktigt många gamla
och nya elever på Ljungsko-
gens tennisbanor i sommar!

Camilla Arvinius, e-post 
arviniuscamilla@hotmail.com.

/genom styrelsen för 
Ljungskogens Tennisklubb

Bilden överst, de tre tennistränarna
från sommaren 2006  fr.v Daniel

Zalecki ”importerad”
från Malmö, Camilla

Arvinius och Emelie
Arvinius.

I mitten ses Camilla till-
sammans med blivande

små tennisstjärnor.

Bilden längst ned visar
tennistävlingen

Ljungskogscupen från i
somras, en klassisk

dubbeltävling som spe-
lats i många år. Man

parar ihop de mer
erfarna spelarna med
de mindre erfarna och

spelar matcherna på
tid i 25 minuter.

Vinnarna går vidare
(även de som förlorar i

första omgången går
vidare i tröst tävling)

och på så vis spelas
hela tävlingen under en
dag med både final och

tröstfinal.



5

Vårt engagemang på Näset slutar inte med att vi bor 
och lever här. Vi sponsrar och understödjer flera av 
föreningarna på Näset. Föreningar där vi själva har 
våra rötter eller där våra barn tillbringar en stor del 
av sin lediga tid. Ju bättre och aktivare Näset blir, desto 
bättre trivs vi alla. Det kommer du att få glädje av den 
dag du bestämmer dig för att sälja ditt hus eller din 
bostadsrätt.  
       Vi vet av egen erfarenhet vad vi talar om. För 
vi är hemma på Näset.

Husbutiken på Näset Östra Fädriften 45 236 36 Höllviken  
Telefon 040 45 01 60Fax 040 45 11 60

Framtiden är ljus!

En sann Ljungskogen
vän har gått ur tiden
Bertil Araskog har gått bort.
Han var under många år leda-
mot av Ljungskogens Strand-
bads Villaägareförenings sty-
relse. 

Den del av styrelsens upp-
drag som låg honom varmast
om hjärtat var omsorgen om
att bevara områdets karaktär.
Han arbetade oförtrutet med
att upplysa Ljungskogens
innevånare om vilka lagar och
bestämmelser som gällde,
särskilt beträffande utform-

ning av tomterna och efterlev-
nad av servituten. 

Han höll dessutom noggrant
efter dem som enligt honom
inte levde upp till gällande reg-
ler. Vi kommer att minnas
honom både för detta arbete
och för hans alltid genomtänk-
ta synpunkter och inlägg i sty-
relsearbetet.

Ann Theander, 
för Ljungskogens Strandbads

Villaögareförening

En entusiastisk
”skogvaktare”
Bertil Araskog finns inte längre
bland oss, han blev 70 år.

Få om någon har som Bertil
värnat om Ljungskogens unika
boendemiljö med alla dess ser-
vitut, inte minst bevarandet av
områdets särpräglade skogska-
raktär.

Bertil var en entusiastisk
”skogvaktare”, men även
hängiven strandområdet. I för-
eningen Badhytternas Vänner
har vi allt ifrån dess start haft
Bertil som en uppskattad och
engagerad styrelseledamot –
alltid beredd till insatser.

Bertil var en lågmäld vän-
fast idealist med en humor som
ofta glimmade till i personliga
samtal eller i kretsen av vän-
ner. Till hans många fritids-
intressen hörde framför allt
segling och jazz.

Bertil spelade gärna på sin
trumpet privat som vid festliga
tillfällen. Bertil Araskog läm-
nar ett stort tomrum efter sig
men hans insatser och minne
av honom kommer att leva
vidare.

För Badhytternas Vänner,
Bengt Hidemark, ordf.

Bertil Araskog, 70 år har
gått bort. Under många år
var han ledamot i Villa-
ägareföreningen och om-
sorgen om Ljungskogens
bevarande låg honom
mycket nära.

Bland hans stora fritids-
intressen kan nämnas
trumpetspel, som här vid
ett av Villaägareförenin-
gens årliga arrangemang
Valborgsfirandet vid
Ljunghusens Golfklubb.

För allas vår trevnad
• Respektera områdets byggförbud 1 juni t o m 15
september 2007.

• För ytterligare information och frågor hänvisas till
servitut@ljungskogen.info eller per telefon till Kristin
Roos 45 12 38, Esbjörn Vrang 45 02 15.
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Årsmöte
Medlemmarna i Ljungskogens Vattenledning EF, kallas
härmed till ordinarie föreningsstämma, måndagen den
25 juni 2007 kl. 18,00 på Ljunghusens Golfklubb
Dagordning
1.Val av ordförande att leda dagens förhandlingar.
2.Val av protokollförare.
3.Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens 

protokoll samt fastställa tid och plats för denna justering.
4. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse, vinst- och förlusträkning 

och balansräkning för det förflutna räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av balansräkningen.
9. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10. Beslut i anledning av föreningens resultat- och balansräkning.
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter och jämte suppleanter.
13. Val av revisorer och suppleanter för dessa.
14. Valberedning.
15. Ärenden, som av minst 1/10 av de röstberättigade medlemmar-

na skriftligen till styrelsen senast den 1 maj begärts bli  behand-
lade vid stämman.

16. Övriga ärenden
Styrelsen föreslår för 2007 oförändrad fast avgift à 200 kronor 
samt oförändrad förbrukningsavgift 3,50 kronor per kbm 
exkl.moms.

Ljungskogens Vattenledning EF

Årsredovisning 2006

Föreningen Ljungskogens Vat-
tenledning EF har fr o m  den 1
januari 2007 inlett ett samar-
bete med Serkon i Vellinge AB,
som bl a administrerar avlopp
och/eller renhållning för Vel-
linge Kommun.  

Vattenavläsning/
debitering: 

Fr o m 2007 kommer avgift för
vattenförbrukning samfakture-
ras med avgift för
avlopp/renhållning. Debitering
kommer att ske fyra gånger per
år.

Kontakta Karina Adams-
son angående frågor gällande
faktura och vattenförbruk-
ning. Tel. 040-42 53 00, eller
karina.adamsson@serkon.se 

Medlem
Alla medlemmar som äger eller
arrenderar bebyggd fastighet
belägen inom föreningens verk-
samhetsområde är tillika
andelsägare genom fastställt

insatskapital på 500 kronor.
Utöver insatsen skall medlem
vid anslutning av honom ägd
eller arrenderad fastighet till
vattendistributionsanläggning-
en erlägga en anslutningsavgift,
vilken 2007 uppgår till 15 170
kronor exkl. moms.

Förbrukningsavgift debite-
ras årligen per fastighet med en
fast avgift på 200 kronor samt
3,50 kronor per kbm exkl.
moms.

Byte vattenmätare,
nyanslutning, övriga

tekniska frågor
Föreningen har ett avtal med
Ljunggrens VVS gällande byte
av defekt vattenmätare för fas-
tighetsägare inom Ljungsko-
gens Strandbads villaområde.
Pris för byte av vattenmätare
inklusive material är 1,100
kronor inklusive moms. Debi-
tering sker genom Serkon i Vel-
linge AB.

För ytterligare information
kontakta Jörgen Bauer, ordfö-

Nytt förvaltningsavtal
Serkon i Vellinge AB
Viktig information till alla medlemmar i
Ljungskogens Vattenförening EF.

Styrelsen för Ljungskogens
Vattenledning EF får härmed
avge följande årsredovisning
för föreningens förvaltning
tiden 2006-01-01 - 2006-12-31.

Styrelse och revisorer
Styrelsen har under verksam-
hetsåret haft följande samman-
sättning. Ordinarie ledamöter
Jörgen Bauer, ordförande,
Staffan Stål, vice ordförande,
Jonas Björklund, kassör, Kai-
Gunnar Karyd och Staffan
Persson. Suppleanter, Jesper
Jelmteg, sekreterare och Made-
leine Rosberg.

Revisorer Nils Öhman,
aukt. revisor och Sven-Erik
Hersvall. Suppleanter Anders
Löfgren och Göran Valle.

Information om 
verksamheten

Föreningen Ljungskogens Vat-

tenledning EF har till ändamål
att främja medlemmarnas eko-
nomiska intressen genom att
utföra, driva och underhålla
vattendistributionsanläggning
för deras ägda eller arrendera-
de fastigheter inom Ljungsko-
gens Strandbads villaområde,
beläget i Vellinge Kommun.

Föreningen levererar såle-
des vatten till samtliga bebygg-
da fastigheter som är anslutna
till distributionsanläggningen.
Vellinge Kommun står som
leverantör av vatten fram till
områdets vattentorn som är
beläget på Västra Örnvägen,
föreningen tar därefter ansvar
för distribution i våra egna led-
ningar fram till respektive fas-
tighet.

Inom föreningens verksam-
hetsområde anslöts fem styck-
en nya fastigheter under 2006.

Vårt ledningsnät vilket är
installerat under 60-talet har
under året förskonats från

större skador frånsett löpande
underhåll som betraktas som
normalt. Föreningens distribu-
tion/ledningsnät är i god kondi-
tion.

Manuell avläsning är gjord
för 2006 av respektive fastig-
hetsägare.

Föreningen har ett förvalt-
ningsavtal med Cymko För-
valtning AB som avslutades vid
årskiftet.

Verksamheten 2006
Styrelsen har under året hållit
fem protokollförda samman-
träden. Ordinarie före-
ningsstämma hölls den 26 juni
2006.

Förvaltning
Cymko Förvaltning AB har
biträtt styrelsen vid handha-
vandet av föreningens förvalt-
ning.

Resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfo-
gande står följande medel:

Balanserad vinst/ Disposi-
tionsfond 212  222,42 kronor.
Årets resultat 58 082,43 kro-
nor.

Utgående balanserat resul-
tat 270 304,85 kronor

Avsättning till reservfond
-2 700,00 kronor.

Resterande att balansera i
ny räkning 267 604,85 kronor.

För Ljungskogens 
Vattenförening EF,

styrelsen



7

Ljungskogens Vattenledning EF
Resultaträkning 01-01-2006 01-01-2005 

31-12-2006 31-12-2005
Not Nettoomsättning

Övriga intäkter och 
debiterade avgifter 1 

508 567,26 kr486 996,71 kr                                 
508 567,26 kr486 996,71 krRörelsekostnader

Driftskostnader 2 
-265 503,62 kr-265 027,12 kr
Underhållskostn  3 -67 879,49 kr-53 389,74 krExter-
na rörelsekostn  4 -51 625,72 kr -36 838,49 kr 
Personalkostnader 5 - 49 893 kr-49 964,00 kr
                                                   -49 893.00 kr-405 219,35 kr

434 901,83405 964,00 kr
Rörelseresultat 
före avskrivningar 73 665,43 kr81 777,36 kr
Rörelseresultat 
efter avskrivningar 73 665,43 kr81 777,36 kr
Ränteintäkter 6 261,00 kr4 751,00 kr Rörel-
seresultat 
efter finansiella poster 79 926,43 kr86 528,36 kr

Bokslutsdispositioner
Skatt -21 844,00 kr-2 555,00 krÅrets
resultat                                    58 082,43 kr      83 973,36 kr

Balansräkning Not 31-12-2006 31-12-2005

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 189 076,00 kr31 783,00 kr Skat-
tekontot 318,00 kr - kr
Skattefordran 43 793,00 kr67 066,00 kr

233 186,00 kr98 849,00 kr 

Kassa och bank 870 464,85 kr827 324,85  kr
Summa omsättn. tillgångar 1 103 650,85 kr929 612,85 kr 
Summa tillgångar 1 103 650,85 kr929 612,85 kr 

Eget kapital och skulder
Eget kapital 7 Bundet eget kapital

Inbetalda insatser 
-311 400,00 kr-308 400,00 kr Reservfond 

-31 300,00 kr-27 100,00 kr

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -212 222,42 kr-132 449,06 krÅrets
resultat -58 082,43 kr-83 973,36 kr 

Summa eget kapital -613 004,85 kr-551 922,42 kr

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder -43 364,00 kr-355,00 krUtg.
moms, försäljn inom Sv 0,00 kr-121 691,94 kr

Debiterad ingående moms 0,00kr78 118,01 kr Redo-
visn. konto för moms-59 412,00 kr-13 450,00 krPersonalens
källskatt -11 760,00 kr -11 760,00 k
Avräkning lagstadgade sociala -10 693,00 kr-10 764,00 kr Övri-
ga upplupna kostn. -365 417,00 kr-294 348,50 kr 

-377 690,43 kr -323 515,08 kr

Summa eget kapital 
och skulder -103 650,85 kr-929 612,85 kr

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Noter
Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningen och bok-
föringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovsiningsprinci-
per överensstämmer med föregående år.

2006 2005

Not 1 Årsavgifter och debiterade avgifter

Vattenavgifter 436 886,40 kr396 645,10 kr Övri-
ga debiteringar 71 680,86 kr90 191,61 kr            
                    508 567,26 kr486 996,71 kr 

Not 2 Driftskostnader

Vatten och avlopp 263 303,62 kr255 027,12 kr
Underhåll övrigt 2 200,00 kr10 000,00 kr           
                    265 503,62 kr265 027,12 kr 

Not 3 Underhållskostnader

Reparation VA 67 879,49 kr53 389,74 kr 
67 879,49 kr53 389,74 kr 

Not 4 Externa rörelsekostnader

Kontorsmaterial och trycksaker 0,00 kr1 797,00 krFörvalt-
ningskostnader övrigt 39 552,72 kr 24 412,16 krRevisionsarvo-
den externa 3 800,00 kr2 200,00 krKostnad möten/stämma 
6 182,00 kr 6 597,33 krBankkostnader 2 091,00 kr1
832,00 kr 51 625.72 kr
36 838,49 kr

forts. nästa sida
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Not 5 Personalkostnader

Arvoden till styrelsen 39 200,00 kr39 200,00 kr
Lagstadgade sociala avgifter 10 693,00 kr10 764,00 kr 

49 893,00 kr49 964,00 kr 

Not 6 Anläggningstillgångar 2006 2005

Ledningsnät
Ledningsnätet är fullt avskrivet.

Not 7 Förändring av eeget kapital

Belopp vid årets ingång 

Bundet Bundet Fritt Fritt
Insatser Reserv- Balanserat  Årets

fond resultat resultat

308 400 kr 27 100 kr 132 449,00 kr 83 973,00 kr

Händelser under året 3 000 kr

Enligt stämmobeslut 

4 200 kr 79 773 kr -83 973,00 kr
Årets resultat 58 082,00 kr

Belopp vid årets utgång 

311 400,00 kr31 300,00 kr58 082,00 kr

212 222,00 kr

Not 8 Upplupna kostnader

Revisorsarvode 4 000, 00 kr

Cymko Förvaltning 2 950,00 kr

Kreditering av 
gjorda debiteringar 95 563,00 kr

Vellinge 
kommun vattenkostnad 262 904,00 kr                                 
                    365 417,00 kr

Ljunghusen  våren 2007

Sommarens 
simskolor i 
Ljunghusen

Årets simskola kommer att
skötas av vår ”gamla” simsko-
lefröken Madelen Hansson och
hennes medhjälpare André
Ekström. Tanken var att
Madelen skulle haft hand om
simskolan redan i fjol men
tyvärr bröt hon foten endast
någon vecka innan starten.
Därför hade vi två extrainsatta
tjejer Stephanie och Emma,
som tog hand om utbildningen,
men i år är alltså den ”ordina-
rie” besättningen tillbaka.

Simskolan kör igång mån-
dagen den 2 juli och pågår fyra
veckor framåt. Det innebär att
veckorna 27, 28, 29 och 30
redan kan bokas in i kalendern

för barnens sommarverksam-
het. 

Uppropet sker första dagen,
dvs den 2 juli vid bryggan
längst ned vid Storvägen mel-
lan klockan 10-12 och vid
kanalen (vid bryggan på den
västra piren) mellan klockan
13-14. Priset för årets simskola
är 400 kronor per barn.

En förutsättning för att få
delta i årets simskola är att
barnen måste vara födda före
år 2003.

För ytterligare information
och/eller frågor kring årets
simskola går det bra att kon-
takta simfröken Madelen på
telefon 070-306 17 10.
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Årsmöte
Föreningen BADHYTTER-
NAS VANNER har årsmöte
lördagen den 7 juli klockan
11.00 vid Bastuföreningens
bastu intill Storvägens par-
keringsplats och alla är väl-
komna!

Våra dynamiska sanddyner
Vart tar badhytterna vägen?

Vi har en underbar strand med
en mycket fin sand, fin i dub-
bel bemärkelse, den bästa
badstrandsand man kan önska
sig men också en fin väl sorte-
rad flygsand. Flygsand är post-
glaciala vindavlagringar som
bildar kullar och ryggar,
dyner. Den har också varit en
av människans värsta fiender,
Kämpinge kyrka begravdes av
flygsanden under 1500- och
1600-talet. Kristian IV utfär-
dade 1632 ett brev enligt vilket
kyrkan fick rivas, Flygsanden
hade dödat Kämpinge socken
som det året lades till Rängs
socken. Så kan det gå.

Vår strand är sedan 1987
ett naturreservat. För naturre-
servatet finns det en fastställd
detaljplan och en skötselplan.
Inom detaljplanen finns ett
klart avgränsat område för
badhytterna med angivande av
antalet totalt tillåtna badhytter
och fördelningen mellan de tre
avsnitten (östra, mellersta,
västra). Staten har genom
Skogsvårdsstyrelsen i Skåne
län ansvar för naturreservatets
förvaltning. På lokal nivå är
det Vägföreningen och Bolaget
(som till Badhytternas Vänner
delegerat ansvaret för själva
badhyttsområdet) som har
ansvaret och samspelet som är
reglerat utövas vid det årliga
samrådsmötet med alla berör-
da instanser från länet och

kommunen samt lokala före-
ningar. 

Johan Kraft skrev i Falster-
bohalvöns flora (1987):

”Längs hela stranden ligger
en väldig flygsanddyn som
sakta men säkert vandrar norr
ut och översandar badhytter
och allt annat i sin väg. Växter
lämpade för att binda sanden
finns, t ex strandråg, men de
har svårt att få ordentligt fäste
på grund av att deras rötter
och utlöpare skadas av badar-
nas tramp”.

Det största hotet mot våra
badhytter är just denna mot
norr vandrande dyn. Bad-
hyttsområdet är begränsat, och
flygsanden har redan tvingat
bort många badhytter bakåt.
Badhytter i första raden går i
för sig att flytta men de två
raderna är utlagda i detaljpla-
nen, och det måste vara två
rader för att alla de cirka 300
badhytterna skall få plats på
det i planen mycket avgränsa-
de badhyttsområdet.

På andra platser har man
inhägnat dynerna med staket
och kanaliserat gångtrafiken
till ett fåtal trallbelagda passa-
ger av dynområdet. Det vill vi
gärna slippa.

På skyltar på provisoriska
(?) stolpar läser vi vad man får
och inte får i reservatet men
det finns också oskrivna saker
vi bör göra och inte bör göra,
vi som bor i området kan alltid
hoppas på att besökare följer
goda föredömen: 
• Framförallt inte trampa sön-
der vegetationsskiktet och
blottlägga flygsanden så att
denna får fritt spelrum.

• Vara rädd om strandråg och
andra växter som binder san-
den.
• Gå på trall- och plankvägar
där sådana finns.
• Tänka på att en gång ner
från dynen mot stranden som
breddas till en solgrop blir till
hösten en vindtratt för flera m3
sand på och bland badhytter-
na.

Det har tyvärr utbildats en
öst-västlig gångstig uppe på
dynen som sliter på vegeta-
tionsskiktet och frilägger san-
den. Gå nere på stranden, den
blåmärkta Östersjöleden går
också nere på stranden och
inte på dynen, eller gå bakom
badhytterna. Kan plankade
gångvägar bakom badhytterna
bidra till mindre slitage på
dynerna och därmed mindre
sanddrift är det en både högst
rimlig och nödvändig invester-
ing.

Andra insatser för att beva-
ra de skyddade områdena mot
förslitning kan vara att i sam-
råd med Badhytternas Vänner
sätta upp tillfälliga sandstaket
under icke badsäsong vid vind-
utsatta frilagda sandområden.
Man kan likaså efter samråd
plantera strandråg för att
binda sanden t ex framför sin
badhytt, antingen med plugg-
plantor, se vidare
www.vegtech.se eller med nät
www.thulica.com.

Några ord om 
badhytterna

Förr var de mer eller mindre
grå med vita knutar, man hitta-
de till sin hytt med hjälp av sin

gråa nyans. Nu skall hytterna
vara vita och den enda hjälp
man kan få är hur
alg/mögelgrön baksidan är.
Framifrån kan man få hjälp av
färg och typsnitt på siffrorna
om det nu alls finns några siff-
ror. Enligt kontrakt skall num-
mer finnas och Badhytternas
Vänner kommer under kom-
mande sommar kunna tillhan-
dahålla orginalsiffror och dito
bokstäver, de klassiska
bilskyltsiffrorna. För den
gröna baksidan föreslås algt-
vätt eller i svårare fall Boracol
eller Borex som också har en
förebyggande verkan. Vid
ommålning, tänk på att olika
färger skyddar olika bra mot
mögel. I vårt kustklimat passar
kanske alkydoljefärg bäst, men
vilket fabrikat? Välj
www.folksam.se/fargtest och
välj rätt. 

I år kan man näppeligen
skriva om naturen utan att
nämna Linné. På sin Skånska
resa 1749 studerar han och
beskriver flygsandens framfart
på Ljungen. Den franske
naturhistorikern Buffon, som
var Linnés arge rival, och
också född i år för 300 år
sedan, kom aldrig till Sverige
och Falsterbonäset. Trots det
citerar jag honom, ett av hans
uttalande passar väl in på vår
strand: ”Det är tiden som är
naturens skapare. Själv önskar
jag bara att det inte går så fort.
Vi kan inte hejda dynens fram-
fart men väl försöka begränsa
den så att det inte går onödigt
fort”. 

För Badhytternas Vänner

1940-talet till 2006... Dynerna har inte bara vandrat när-
mare badhytterna, de har också blivit klart högre. Flera av
de badhytter som syns på bilden till vänster har översandats
och avlägsnats, man kan se rester mitt i dagens dyner.

Hyttmästare
Leif Andersson är Badhytternas
Vänners hyttmästare, du når

honom på Peterséns väg 6, tel
040-45 25 29, 0708-40 87 58
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Årsmöte 
Medlemmarna i Ljungskogens Vägförening hälsas
välkomna till ordinarie årsmöte tisdagen den 10 juli
2007 kl 18.30 i Ljungenskolans matsal.
1. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet.
2. Val av två justeringsmän.
3. Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret
4. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
5. Inkomna ärenden och motioner 
6. Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller 

påbörjas under arbetsåret,
7. Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer 
8. Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat 

och beslut om årsavgift
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt utseende av 

styrelseordförande 
10. Val av revisor och suppleant
11. Val av valberedning.
12. Vad styrelsen eljest vill hänskjuta till sammanträdet
13. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och för 

protokollets tillgänglighållande för medlemmarna
14. Mötets avslutande.

Ljungskogens Vägförening

Förvaltnings-
berättelse 2006
Styrelsen för Ljungskogens
Vägförening avger härmed
redovisning för föreningens
förvaltning under räkenskaps-
året 2006.

Vårt ansvarsområde som är
underhåll och skötsel av väg-
nätet samt medlemmarnas
gemensamhetsanläggningar har
under verksamhetsåret utförts
i enlighet med plan.

Resultaträkning
Ljungskogens Vägförenings
resultat och balansräkning
samt budgetförslag för år 2007,
presenteras på annan plats i
denna tidning.

Styrelse och revisorer
Styrelsen har bestått av ordi-
narie ledamöterna Björn
Romansoff, Gunilla Jerndell,
Per Ingolf Andersson, Bo
Forsén, Kristin Roos, Charlot-
te Lendrop med Barbro Rönn-
gard och Mats Kristensson som
suppleanter.

Styrelsen har konstituerat
sig som följer, ordförande
Björn Romansoff, sekreterare
Barbro Rönngard, kassör
Gunilla Jerndell. Övriga
ansvarsområden: Underhåll
vägnätet, Per Ingolf Andersson
och Mats Kristensson. Under-
håll gemensamhetsanläggning-
ar och naturvårdsområden,
Per Ingolf Andersson och Kri-
stin Roos. Avtalsfrågor, Bo
Forsén. Revisor har varit Inger
Walle och Jacob Skanse.

Verksamhet 
• Grusvägarna; Traditionell
vårsaltning av grusvägarna har

utförts. Vägarna kommer att
hyvlas var sjätte till sjunde
vecka. Vid behov kommer
ytterligare dammbindning
utföras.
• Asfaltvägarna;

Håligheterna i de asfaltera-
de ytorna kommer att repare-
ras under maj månad. På vissa
utsatta partier på Västra
Fasanvägen kommer asfalten
rivas upp, detta för att kunna
förstärka vägen med ett tjocka-
re lager ballast och därefter
återasfalteras.  
• Grönområden; Slyrensning
av våra gemensamhetsanlägg-
ningar kommer att utföras
under september månad.
• Diken; Arbetet med att rensa
upp våra diken så att vi får ett
fungerande dagvattenflöde
inom området har påbörjats
och skall vara klart innan hös-
ten 2007.
• Utfarter; För att minska
underhållskostnaderna vid ett
antal utfarter, vill styrelsen
göra medlemmarna uppmärk-
samma på att det är fastighets-
ägarens skyldighet att utforma
sin utfart så att dagvattnet inte
rinner ut på vägnätet.
• Ris, grenar och dylikt;
Räddningstjänsten vill göra oss
fastighetsägare uppmärksam-
ma på att inte låta ”rishögar”
ligga, dessa skall snarast bort-
forslas, bl a för att eliminera
brandrisken.     

Samrådsmöte  
Samrådsmöte hölls den 2007-
04-20, och de närvarande var:
Skogsvårdsstyrelsen, Länssty-
relsen, Vellinge Kommun, AB
Ljungskogens Strandbad,
Ljunghusens Villaägareföre-

ning, Badhytternas vänner,
Ljunghusens Vägförening samt
Ljungskogens Vägförening.
Protokollet kommer att finnas
tillgängligt på Vägföreningens
hemsida så snart det är juste-
rat, dvs www.ljungskogens-
vagforening.nu.

Motioner

Fem motioner är inkomna till
styrelsen varav tre med samma
lydelse, motionerna  presente-
ras på annan plats.

Ljungskogens Vägförening
Björn Romansoff, ordf.

Motion om ytbeläggning
Till Ljungskogens Vägförening
har fyra motioner i samma
ärende inkommit angående
ytbeläggning på våra vägar i
området.

Motionärerna skriver bl a;
”Enligt rykte diskuteras att
riva upp befintlig asfalt på
våra vägar och ersätta denna
med grus. Då jag uttryckligen
är emot detta och anser att vi

istället borde ersätta grus med
asfalt eller oljegrus, så vill jag
att denna princip viktiga fråga
ska behandlas på årsmötet
2007”. Dessutom ställs frågan i
annan motion i samma ärende;
”Kan krav ställas på återstäl-
lande av vägar vid nybyggna-
tion, för att t ex säkerställa att
inte skada sker till följd av
tunga fordon”. 

meddela ägarbyte
gunilla.jerndell@mhk.lu.se

Motion om 
äganderätten

Rolf Wall skriver i en motion
att AB Ljungskogen Strandbad
bör överföra äganderätten av
samtliga grönområden som
sköts av föreningen, då man
redan är lagfaren ägare till
vägområdet.

Wall anser vidare att det
inte finns skäl till att Vägföre-
ningen fortsättningsvis ska
bekosta slyröjning och skötsel
av dessa områden, utan att ha
något inflytande över berörda
grönytors framtid.

”Det kan knappast finnas
skäl för AB Ljungskogen
Strandbad att inte tillmötesgå
en ägandeöverföring och där-
med bl a säkra områdets fram-
tid samt att slippa utgifter för
skötsel”, skriver Wall vidare.

Om Bolaget motsätter sig en
äganderättsöverföring är det
motionärens mening att Väg-
föreningen med omedelbar ver-
kan ska sluta bekosta slyröj-
ning och skötsel av de aktuella
områdena.
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Ljungskogens Vägförening Resultat- och balansräkning 31 december 2006

Intäkter ResultatBudget ResultatBudgetförslag
20052006 20062007

Medlemsavgifter 746 700 748 500 748 600752 400
Kommunala bidrag 180 642 180 542 190 628200 714
Statliga bidrag 11 668 12 00012 144 12 509
Övriga ersättningar o intäkter 9 880                                 12 00019 895                    20 000
Summa intäkter 948 890 953 042971 267 985 623
Direkta kostnader
Trafiksäkerhet -15 188 -15 000-28 721 -30 000
Vintervägar -2 688 -30 000-10 660 -23 000
Grusvägar -446 052 -450 000-444 309 -500 000
Belagda vägar -38 125 -30 000-25 645 -30 000
Renhållning -17 991 -10 000-27 077 -27 000
Skyltar -16 801 -12 000-13 482 -12 000
Skogsskötsel o. Dikning -205 525 -216 000               -185 173-200 000
Summa direkta kostnader -742 370 -763 000-735 067 -822 000
Bruttovinst 206 520 190 042236 200 163 623
Personalkostnader
Löner -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Arvoden -40 500 -42 000-44 495 -44 495
Sociala avgifter -14 490 -15 000-11 838 -14 028
Summa personalkostnader -59 990 -62 000-61 333 -63 523
Övriga kostnader
Konsultationer 0 -35 0000 0
Kontorsmaterial, porto -1 488 -1 500-2 838 -3 000
Varjehanda -41 875 -45 000-47 496 -50 000
Medlemsregister och databehandling -15 585 -18 000-21 256 -22 000
Advokatkostnader -21 250 00 0
Försäkringar -2 000 -2 0001 985 -2 100
Sammanträdeskostnader -18 616 -15 000-9 291 -10 000
Bankkostnader, övriga kostnader -8 822                                 -9 000-12 260                 -13 000
Summa övriga kostnader -109 636 -125 500-95 126 -100 100
Årets resultat 36 894 2 54279 741 0
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 7 848 8 0008 294 8 300
Räntekostnader -4 00 0
Resultat efter finansiella intäkter 
och kostnader                                                       44 742                                 10 54288 035                      8 300

BALANSRÄKNING 31 DECEMBER 2005 2005 2006
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Park- och gatumark utan åsatt taxeringsvärde 0 0
Summa anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar
Postgiro 2 64615 904
Företagskonto 423 502443 145
Värdepapper 470 622478 909
Skattefordran 6068
Diverse fordringar 94 13398 469
Summa omsättningstillgångar 990 9641 036 495
SUMMA TILLGÅNGAR 990 9641 036 495

forts nästa sida
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SKULDER OCH EGET KAPITAL 20052006
Skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 121 18078 677
Avsättning för oförutsedda kostnader 300 000                               300 000
Summa skulder 421 180378 677
Eget kapital
Eget kapital 569 783569 783
Redovisat resultat 088 035
Summa eget kapital 569 783657 818
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 990 9641 036 495

Ljunghusen maj 2007
Björn Romansoff, ordförande

Gunilla Jerndell, kassör

Ljungskogens Strandbads Villaägareförening

Verksamhetsberättelse 2006
Styrelsen för Ljungskogens
Strandbads Villaägareförening
får härmed avge sin årsberät-
telse för verksamhetsåret 2006.
Föreningen har som sitt ända-
mål att bevara Ljungskogens
Strandbads unika miljö samt
att bevaka medlemmarnas
intressen beträffande säkerhet,
ordning och trevnad inom
området. Med dessa ändamål
som grund för verksamheten
anordnar föreningen Valborgs-
firande, midsommardans,

strandfest, simskola, bevakar
servitutsföreskrifter samt ser
till att vår brygga finns på plats
och underhålls. 

Bevakning av servitutsföre-
skrifterna sker på uppdrag av
AB Ljungskogens Strandbad
och innebär att föreningen
informerar medlemmarna om
de servitut som åtföljer våra
fastigheter samt bevakar att
dessa efterföljs. Föreningen är
även ansvarig utgivare av vår
tidning Varjehanda.

Som styrelse har under året
verkat följande ledamöter;
Ann Theander, ordförande,
Mats Olsson, sekreterare, Boel
Turesson, kassör, Esbjörn
Vrang, ordinarie, Kristin
Roos, ordinarie, Kenneth Thu-
resson, ordinarie, Leif Jepps-
son, suppleant, Tom Kellheim,
suppleant, Claes Persson, sup-
pleant. Revisorer, Michael
Bengtsson, ordinarie, Kent
Carlsson, ordinarie, Nils A
Öhman, suppleant, Stephan
Palmstierna, suppleant.

Styrelsen har haft fyra pro-
tokollförda möten under verk-
samhetsåret samt ett årsmöte
som avhölls den 6 juli. 

Madeleine Brandin, dåva-
rande Stadsbyggnadsdirektör i
Vellinge Kommun, hade inbju-
dits till mötet och valde att pre-
sentera samhällsutvecklingen
på Näset i ett historiskt per-
spektiv. Hon beskrev stads-
byggnadskontorets roll och gav
exempel på frågor som behand-
lats. Av särskilt intresse nämn-
des att Ljungskogens minimibe-
gränsning på 2000 kvm för
tomter är unikt i Sverige.  

Ekonomi
Verksamheten finansieras
genom en årlig avgift på kr 300
från respektive fastighetsägare.
Under 2006 var det 490 st med-
lemmar som erlade avgiften vil-
ket innebar att föreningen
hade en sammanlagd ram för
vår budget på ca kr 147 000.
Stor andel av våra totala kost-
nader utgörs av kostnad för
iläggning och upptagning av
brygga samt underhåll för den-

samma. I räkenskaperna
avsättes varje år 25 kronor av
respektive medlemsavgift till en
bryggfond. Denna fond har
som syfte att skapa en reserv
för framtida förbättringsarbe-
ten som går utöver de löpande
underhållsarbetena alternativt
att bygga upp en reserv för
framtida nyfinansiering. I
övrigt hänvisas till redovisad
resultat- och balansräkning för
verksamhetsåret.

Våra aktiviteter
under året

Föreningens säsong innebär en
del planeringsarbete under
inledningen av året men mer-
parten av våra aktiviteter äger
rum under våren och sommar-
månaderna.  Viktigt är att i tid
se till att förbereda bryggans
iläggning. Under 2006 anlita-
des, i likhet med de senaste
åren, Bandholmens Maskin-
fabrik i Danmark att utföra
arbetet med att lägga i och ta
upp vår brygga. Styrelsens
beslut från 2004 att låta stom-
men av bryggan stå i under
vintern har hittills visat sig
vara kostnadseffektivt. Det
innebär att kostnad för ilägg-
ning och upptagning reduce-
rats betydligt men det är
förenat med viss risk då
bryggstommen utsätts för stor
påfrestning vid en kraftig vin-
ter med eventuella skador som
följd. Detta har vi ännu så
länge varit förskonade ifrån.

Valborgselden tändes tradi-
tionsenligt som en varm väl-
komsthälsning till våren. Del-
tagarnas vårsånger fick god
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Årsmöte
Ljungskogens Strandbads Villaägareförening hälsar
sina medlemmar välkomna till årsmöte torsdagen den
12 juli i Ljungskolans matsal kl 18.00.

Dagordning

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 och revisorernas verk-
samhetsberättelse för det gångna året

7. Fastställande av balansräkning samt beslut om        
disposition av årets överskott

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 
verksamhetsåret

9. Beslut om styrelsearvoden, f n 1/2 basbelopp, inklu-
sive representation, att fördelas inom styrelsen.

10. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
11. Val av revisorer jämte suppleanter
12. Val av valberedning
13. Fastställande av årsavgift, f n 300 kr
14. Behandling av till sammanträdet, senast den 25 juni 

2007,  väckta förslag (§ 16 i stadgarna)
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

hjälp genom musik av Björn
Helander och hans Ljung-
klockor som vi lyckats övertala
att åter igen göra Ljungskogen
till sin plats för firande. Stig
Persson på Ljunghusens Golf-
klubb hade vänligt sett till att
ris i lagom mängd hade place-
rats i anslutning till Ålabodar-
na vid klubbhuset. Bålet var
välbesökt trots det ganska
kylslagna vädret och deltagar-
na fick njuta av värmen från
brasan. De som kände sig allt-
för frusna kunde värma sig på
Ljunghusens Golfrestaurang
som hade serveringen öppen. 

Aktiviteterna följdes däref-
ter av vårt midsommarfirande
som traditionsenligt ägde rum
på Sollidenplan. För de mindre
barnen erbjöds även detta år
möjligheten att åka häst och
vagn från Ljungenskolan till
Sollidenplan. Det bjöds på
mycket musik, lek och dans
tillsammans med en vacker
midsommarstång.  

Under 2006 hade vår tidiga-
re anlitade simskolefröken,
Madelen Hansson, skadat sig
och kunde därför inte hjälpa
oss. Vi lyckades ersätta henne
med  Stephanie och Emma som
höll i vår simskola. Ljungsko-
gens Villaägareförening är ini-
tiativtagare till att simskolan
arrangeras och ger även ett
mindre bidrag till verksamhe-
ten men det är de ansvariga
simlärarna som lägger upp pla-
nering och håller i de dagliga
aktiviteterna.  

Årets Strandfest ägde rum
den 29 juli och vädrets makter
hade beslutat sig för att vara
oss till lags, efter att 2005 läm-
nat oss besvikna med regn och
vind med inställd fest som
följd. Kvällen visade sig bli en
ljuvlig sensommarkväll som
kulminerade i ett färgsprakan-
de fyrverkeri levererat av Stel-
lan ”Tusse” Ragnert och som

beskådades av ett glädjande
stort antal festdeltagare.
Undertecknad fick endast på
avstånd njuta av ljudet från
fyrverkeri då bärandet av
dansbanegolv resulterade i ett
rejält ryggskott. Det sistnämn-
da sagt endast för att vädja till
starka män i vår skog att delta
i bärandet så att vi tillsammans
ser till att en dansbana kom-
mer på plats. 

Styrelsen har fortsatt sitt
arbete med att informera om
och upprätthålla servitutsreg-
lerna. Styrelsen producerade
under 2005 en broschyr om
Ljungskogen som delades ut till
deltagarna på årsmötet 2006
och därefter distribuerades till
resterande medlemmar. Fort-
sättningsvis skall den delas ut
till nytillkomna Ljunskogenbor
i avsikt att dessa på ett tidigt
skede skall bli engagerade i
arbetet med att bevara
Ljungskogens unika karaktär.  

Representanter från
Ljungskogens Villaägareföre-
ning besökte det årliga sam-
rådsmötet som äger rum med
deltagare från bl a Ljungsko-
gens Vägförening, Länsstyrel-
sens Miljövårdsenhet, Ljung-
husens Golfklubb, AB
Ljungskogens Strandbad samt
Skogsstyrelsen. Syftet med
dessa samrådsmöten är att
gemensamt planera för skötsel
av vårt område vad gäller bl a
avverkning och slyröjning och
bygger på en gemensamt anta-
gen skötselplan. Respektive
förening får redogöra för sina
aktiviteter och erfarenheter
delas. 

Med dessa rader vill vi i sty-
relsen tacka för det gångna
året och önska alla Ljungsko-
gen bor en skön sommar.  

För Ljungskogens Strandbads
Villaägareförening

Ann Theander, ordförande

Besök gärna
www.ljungskogen.info
Vi i Villaägareföreningen har
alltid haft ambitionen att öka
vår kommunikation i
Ljungskogen och förmedla de
grundläggande värden som gör
vårt område unikt. Sedan mer
än ett år tillbaka har vi haft
egen hemsida, fast med mycket
teknikförbistring med bl a web-
hotell strul etc. 

Nu tror vi att vi löst dessa

fnurror och hoppas att ni skall
uppskatta sidan. Vi har ambi-
tionen att hålla aktiviteter upp-
daterade, lägga ut protokoll
och dokument mm, e-post till
befattningshavare, härliga bil-
der och mycket mer 

Mats Ohlsson,
sekr. 

Villaägareföreningen

MIKAEL NEUMANN
underhåller på Villaägare-

föreningens årsmöte
Reservera redan nu torsdagen
den 12 juli i din almanacka. Då
är det dags för Ljungskogens
Strandbads Villaägareförening
att hålla årsmöte.

Till mötet har föreningen
inbjudit Mikael Neumann som
inledningsvis kl 18.00 sjunger
och berättar om sina härliga år
i Ljunghusen.

Efter de tradionella årsmö-

tesförhandlingarna, se dagord-
ning ovan, bjuder Villaägare-
föreningen på smakprov av sill
och nubbe som hör Näset till.

Det blir tillfälle att under
lättsamma former träffa andra
medlemmar, kanske grannar,
bekanta och vänner. Så missa
inte denna möjliget, utan väl
mött i Ljungenskolans matsal
torsdagen den 12 juli kl 18.00
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Resultaträkning 20062005 
för period
Intäkter
Medlemsavgifter 146 940143 900
Övriga intäkter 200500

147 140144 400
Kostnader
Badbrygga 52 91346 202
Strandfest 18 4606 956
Adm kostnader 1 9003 723
Övr ersättningar 2 5004 596
Midsommarfest 6 9007 814
Försäkring 1 7531 530
Uppvaktning o gåvor 0300
Styrelsearvoden 19 85019 700
Valborgsmässobål 1 9800
Bidrag till simskola 4 0003 000 
Bankkostnader 2 5932 294
Tryck Ljungskogenbroschyr 027 313
Div övriga kostnader 2 744671
-115 593 -124 099
Resultat före avskrivningar 31 54720 301
Avskrivning simskolebod 3 4840
Avsättning till bryggfond 12 25012 000                            
-15 734                                            -12 000
Årets resultat 15 8138 301

Balansräkning per 06-12-3105-12-31 
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Postgiro 15 4599 129
Bank 221 006202 828
Bank bryggfondskonto 98 23685 986
Förbättring simskolebod 13 93717 421                            
348 638 315 364
Summa tillgångar 348 638315 364

Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
Ej uttagna styrelsearvoden 30 17724 966                            
30 177                                  24 966 
Badbryggsfond
Ingående balans 55 58363 583
Uttag under året 0-20 000 
Avsättning för året 12 25012 000                            
67 833 55 583
Eget kapital
Ingående kapital 234 815226 514
Årets resultat 15 813 8 301
                                                    250 628226 514 
Summa skulder 
och eget kapital 348 638315 364

LJUNGHUSEN 2007-04-19
Ann Theander, ordförande 

Boel Turesson, kassör

Husbutiken på Näset Östra Fädriften 45 236 36 Höllviken  
Telefon 040 45 01 60Fax 040 45 11 60

Vi kallar vårt kontor på Näset för Husbutik. Det är 
nämligen just vad det är. En butik full av hus. Du ska veta 
att vi som jobbar här på Östra Fädriften själva bor på 
Näset.  Du ser våra glada ansikten på bilden. För oss är 
det viktigt att vi lever i den miljö där vi verkar. Inte minst 
för att våra barn går i skolan här. Och vi känner männis-
korna, butikerna, vårdcentral och apotek, fritidsverksam-
het… ja, allt som är av intresse både för oss ”infödingar” 
och för alla husköpare som vill flytta hit. 
 Det kommer du att få glädje av den dag du be-
stämmer dig för att sälja ditt hus eller din bostadsrätt.  
 Vi vet av erfarenhet vad vi talar om. För vi är 
hemma på Näset.

Staffan Strandh, Mia Pettersson, Annette Rydberg och Eva Strandh

Husbutiken på Näset

Vellinge i topp i år igen
Så här skriver Dagens Industri
i sin utgåva den 7 maj i år
2007: 

”Vellinge befäster sin ställ-
ning som landets mest företag-
svänliga kommun. För fjärde
gången toppar den skånska
kommunen rankingen.”

Rankingen som Dagens
Industri talar om är Svenskt
Närtingslivs årliga rankning
och topplista över kommuner-
na med det bästa företagskli-
matet.

- Det är väldigt glädjande.
Dels eftersom vi har som ut-
talat mål att ha Sveriges bästa
företagsklimat, dels för att

topplatsen är ett dragplåster
som gör att vi kan locka hit
ännu fler att etablera sig i kom-
munen, säger kommunalrådet
och borgmästaren Göran Holm
i en kommentar till Dagens
Industri.

I Vellinge kommun med
drygt 32 000 invånare 2007 har
nästan tio procent av alla invå-
nare ett eget företag. Det finns
omkring 3 000 företag.

Vill du veta mer om Svenskt
Näringslivs kommunrankning
kan du få detta genom  länkar
som återfinns på Vellinge
kommuns hemsida,
www.vellinge.se.

Midsommar- och
Strandfest allt enligt
traditionen
Midsommarfesten den 22 juni
börjar med att klä midsom-
marstången på Sollidenplan kl
10.00. De populära hästtrans-
porterna för de minsta avgår i
år från korsningen Solliden-
/Solbacksvägen kl 11.30. Mid-
sommardans med musikanter
och lekar startar kl 13.00,  ta
gärna med kaffekorgen.

Årets Strandfest vid Stor-
vägsbryggan sker den 4
augusti, musiken spelar upp till

dans från kl 20.00. Medtag eget
möblemang  och matsäck  och
som alltid – lämna grillen
hemma då vi befinner oss i ett
naturvårdsområde.

Vi behöver hjälp att lägga ut
dansgolv och sätta upp dans-
bandshytten samma dag kl
10.00 och likaledes med ned-
montering dagen efter kl 11.00. 

Tack på förhand och väl
mött önskar Villaägareföre-
ningen.
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BASTUFORENING
Medlemmar kallas härmed till bastuföreningens
40:e årsmöte som sedvanligt avhålles vid bastun,
lördagen den 14 juli 2007 kl 09.00
Dagordning
Med kaffe och bullar kommer följande ärenden att behandlas:
1. Ordföranden öppnar sammanträdet
2. Fråga om mötets behöriga sammankallande
3. Godkännande av den förelagda dagordningen
4. Val av ordförande vid mötet
5. Val av två justeringsmän
6. Uppläsning av protokoll från föregående årsmöte
7. Föredragning av styrelseberättelse
8. Föredragning av årsredovisningen
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av ordförande
12. Val av styrelse och suppleanter
13. Val av revisorer och suppleanter
14. Styrelsens förslag till års- och inträdesavgifter;

årsavgift, oförändrad 500 kronor och inträdesavgift 
2 500 kronor.

15. Medlemsärenden
16. Övriga frågor
17. Sammanträdet avslutas

Varmt välkomna och en förhoppning om en härlig sommar!

Ljunghusen, 2007-05-20 
Styrelsen

Ett glatt gäng herrar
leder den traditons-
rika Bastuföreningen i
Ljungskogen, fr vä  ses
överst  Carl Hornbeck,
Christer Pernsvi, Leif
Tamén, nedre raden
fr vä Kaj Holm, Lars
Danielsson, ordföran-
de och Jan-Inge
Theander. Saknas på
bilden gör Christer
Arnbäck, hedersordfö-
rande.

Bastuföreningen inviterar
till JUBILEUMSMIDDAG
Bastuföreningens firar 40 år och inviterar föreningsmed-
lemmar med respektive till jubileumsmiddag på Ljunghusens
Golfklubb, fredagen den 6 juli kl 18.30. Kostnad för mid-
dag inklusive vin är 450 kronor per person.
OSA, ska lämnas till karl-erik.svensson2@comhem.se eller
på telefon 0708-95 46 66 senast den 25 juni.

Bastu med anor
- Bastun togs i bruk i juni 1967
och hade då 31 medlemmar.
Årsavgiften var 100 kronor och
inträdesavgiften 350 kronor.
Sixten Torne blev föreningens
förste ordförande, säger Leif
Tamén som är föreningens kas-
sör allt sedan 1980.

Sixten Tornes anda lever
kvar i föreningen, t ex vid sty-
relsemöte inför kommande års-
möten som alltid efterföljs av
hans meny som fastställdes
redan 1967. Den innehåller
fem sorters sill, nypotatis,
smör, bröd, korv och ost.
Dryckessorterna skall vara
Aquavit av bästa sort. Till
kaffe och kaka serveras avec.

- Bastun har skänkt mycket
glädje och social gemenskap
under åren, säger Leif Tamén.

Önskemål om medlemskap
behandlas av styrelsen, förut-

sättning är boende i Ljungsko-
gen och referenser från våra
medlemmar. Stadgarna stipule-
rar 50 medlemmar och omsätt-
ningen är ganska liten, säger
Lars Danielsson, som är Bastu-
föreningens ordförande.

En stor renovering av
bastun gjordes för två år sedan
och man försöker nu upprätt-
hålla den goda standarden.

Visionen är en levande före-
ning, som gärna erbjuder en
öppen bastu för damer vid spe-
cifik tidpunkt varje vecka, på
samma sätt som för herrar med
öppen bastu varje måndag-
kväll och likaledes familje-
bastu.

- Det är en härlig avkopp-
ling i goda vänners lag som jag
önskar att fler både fick och
ville vara med om, avslutar
Lars Danielsson.



Ljungskogens Vägförening
ANDERSSON PER, ledamot
tel  040-45 38 48, 
mobil 0705-49 46 10

FORSEN BO, ledamot
tel  040-45 38 08, 
mobil 0706-32 86 50

H LENDROP CHARLOTTE, 
ledamot, tel 040-45 02 11,
mobil 0708-47 37 00

JERNDELL GUNILLA, kassör
tel  046-15 13 51, 046-13 84 57

KRISTENSSON MATS, suppleant
tel  040-26 28 50, 
mobil 0730-68 37 55 

ROMANSOFF BJORN, ordförande
tel  040-45 54 66, 
mobil 070-600 47 18

ROOS KRISTIN, ledamot
tel  040-45 12 38

RONNGARD BARBRO, suppleant
tel  040-45 29 67, 
mobil 0708-55 29 67

WALLE INGER, revisor
tel  040-45 72 24

CARLSSON KENT 
valberedning, sammankallande
tel 040-45 32 05

PALMSTIERNA STEPHAN
valberedning
tel 040-45 24 64

WAHLIN TOM  
valberedning
tel  040-45 46 92

Ljungskogens Vattenledning
Ekonomisk förening

BAUER JORGEN
ordförande, tekn. sakkunnig
tel  040-42 13 80, 070-598 13 00

BJORKLUND JONAS  
kassör 
tel  070-558 94 50

JELMTEG JESPER
sekreterare
tel 070-555 55 70

KARYD KAI-GUNNAR
tel 040-45 41 20, 070-845 41 20

PERSSON STAFFAN
tel 040-45 11 23, 070-835 52 06

ROSBERG MADELAINE
tel 040-45 58 84, 0705-60 62 04

STAL STAFFAN
vice ordf, tekn. sakkunnig
tel 070-881 73 77

BASTUFORENINGEN
Lars Danielsson , tel 040 - 45 08 95

BADHYTTERNAS VANNER
Bengt Hidemark, tel: 08 - 654 86 30

TENNISFORENINGEN
Claes Ramel, e-post pcra-
mel@telia.com

VILTVARDSFORENINGEN
Hans Thulin, tel: 040 - 47 27 63,
073-346 18 26
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En 75-årig symbios
Ljunghusens Golfklubb och AB Ljungskogens Strandbad

Redan i början av förra seklet
erbjöds flera sportmöjligheter
inom vårt område. Tennis spe-
lades på asfaltbana längst ner
på Wolkes väg. Krocket spela-
des på krocketplanen på
Klockvången, där de tre ten-
nisbanorna nu ligger (jämför
namnen Södra respektive
Norra Klockvägen).

Holger Vilén har berättat
att man i början på 30-talet
spelade lite golf på strandäng-
arna öster om 21:a hålet samt
att hans far Ivar Vilén kontak-
tade Bror W Olofsson i Bola-
gets styrelse med förslag om att
bygga golfbana.

I golfklubbens 50-årsskrift
kan man läsa om Bolagets
intresseenkät för anordnande
av en golfbana som  skickades
ut under 1932 och om tio
inkomna positiva svaren samt
om Golfklubbs konstituerande
sammanträde den 8 juli 1932.

I Golfklubbens stadgar stod
det ”Klubbens angelägenheter
handhavas av en styrelse bestå-
ende av fem medlemmar, därav
tre tillhörande AB Ljungsko-
gens Strandbad, jämte två sup-
pleanter för dem”. På klub-
bens årsmöte 1953 ströks den
inskjutna meningen ”därav tre
tillhörande AB Ljungskogens
Strandbad”. Detta gemensam-
ma persongalleri i Bolagets och
Golfklubbens styrelser var
säkert förutsättningen för att
golfbana och klubb blev till och
kunde börja utvecklas till vad
LJGK är i dag samtidigt som
Bolaget kunde följa och påver-
ka dess utveckling förmodligen
med förhoppningen att Bola-
gets tomter skulle stiga i värde. 

Carl Jöran Bergh var ord-
förande, Bror W Olofsson vice
ordförande och Albin Sjögren
ledamot i bägge styrelserna.
Hildur Frick var ledamot i
Bolaget och suppleant i Golf-
klubbens styrelse. Bolagets VD
och sekreterare Edmund Fred-
holm valdes till sekreterare och
kassör i Golfklubben en befatt-
ning som han hade fram till
1940. Persongemenskapen
upphörde inte 1953, så var t ex
Walter Olofsson vice ordföran-
de 1950-1962. Wiggo Sarvik
var utöver sitt långa engage-
mang i Golfklubben under
många år VD i Bolaget liksom
senare Eric Ljung. 

Ur Bolagets årsberättelse
för 1932; ”Av Överpostmästare

R Brundin har inköpts Södra
Ljunghuset för 7 000 kronor.
Fastigheten är avsedd att
användas som klubblokal för
den under året bildade Ljung-
husens Golfklubb. Bolaget har
å strandområdet vid Södra
Ljunghuset anlagt en proviso-
risk golfbana om sex hål som
ställs till klubbens disposition
under förutsättning att klubben
övertar ansvaret för banans
underhåll och utveckling”.

Bolaget hade 1907 köpt
Södra Ljunghuset med tillhö-
rande markområden (det tri-
angelformade området söder
om Sollidenvägen och Berghs
väg),  på 494 000 m

2
, på auk-

tion av Skanör Stad. Fastighe-
ten Södra Ljunghuset styck-
ades av 1922 och såldes till
Brundin.

Det är intressant att se hur
Bolaget engagerade sig efter
Ivar Viléns initiativ, flera
beslut togs i Bolagets styrelse
såväl innan som efter det kon-
stituerande sammanträdet den
8 juli. De första sex hålen var
nästan klara till den dagen.

Några exempel på beslut
innan 8 juli, med början 25
april:
• att på grund av från olika
håll uttalade önskemål om
anläggandet av en golfbana i
Ljunghusen anlägga en provi-
sorisk golfbana med sex hål
för en kostnad av högst 1 000
kr. VD skulle tillsammans med
Bror Olofsson och Albin Sjö-
gren ombesörja anläggningen.
• att sända en enkät om intres-
se för golfbaneanläggningen.
• att hyra Södra Ljunghuset av
Överpostmästare R Brundin
som klubblokal samt försöka
köpa tillbaka fastigheten av
densamme. 
• att köpa en gräsklippnings-
maskin, ”Sulky Mower”, för
975 kr.
• att Fredholm i sitt namn
skulle söka rättighet att serve-
ra kaffe och alkoholfria dryck-
er i Södra Ljunghuset.
• att VD skulle underhandla
med tränaren William Hester i
Falsterbo för att få anvisning
på lämplig person att undervi-
sa i golfspel.
• att utifrån gjord besiktning
av Södra Ljunghuset göra
erforderliga reparationer av
väggar och tak samt uppföra
toalettavdelning.
• att göra upp förslag till inköp

av servis- och köksutrustning. 
• att VD skulle sätta in en
annons i SDS angående
instruktör i golfspelning.
• Vid detta sista möte i juni
1932 upprättades också förslag
till stadgar till Ljungskogens
Golfklubb (Ljungskogen senare
ändrat till Ljunghusen).

Några exempel på beslut i
bolagets styrelse efter Golf-
klubbens bildande:
• I december 1932 presentera-
de VD en tablå över Bolagets
kontanta utgifter under 1932
för golfbana och klubbhus, vil-
ken godkändes. Utdrag ur
Tablå över Bolagets kontanta
utgifter för anläggning av golf-
banan
• att VD skulle kostnadsberäk-
na anläggning av samtliga
utslagsplatser, tre alternativ:
lägga in matta, lägga ut torvor
eller påföra material och så
gräs (det blev mattor).
• att VD skulle föreslå lämplig
dam att arrendera restauratio-
nen i Södra Ljunghuset samt
att komma med förslag till
skötsel av golfbanan under
kommande säsong samt kost-
naden därför.
• att t v förskottera de belopp
som Golfklubben skulle
komma behöva.
• att hyra ut Södra Ljunghuset
med bana till Golfklubben för
500 kr per år.
• att i räkenskaperna för 1933
avskriva bolagets tillgodoha-
vande hos Ljunghusens Golf-
klubb kr 2 288,38 som värdelös
fordran, vilket belopp dock
fortfarande skall kvarstå som
skuld i Golfklubbens räkenska-
per. På samma sätt gjordes
under ett antal år.
• att Golfklubbens lastbil
under vintermånaderna fick
förvaras utan avgift i fru
Fricks garage.
• att leda trafiken till golfba-
nan över Södra Ljunghusvägen
vilken är lämpligare för biltra-
fik och ur trafiksäkerhetssyn-
punkt. Samtidigt stänga av
Olofssons väg vid Berghs väg.
(vägen till Södra Ljunghuset
och golfbanan gick fram till
1950 från denna punkt längs
och över 20:e hålets fairway) 

Och så har det fortsatt, en
symbios mellan Golfklubben
och Bolaget präglad av ömsesi-
dig nytta och förståelse.

Bertil Carstam


