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VARJEHANDA
LJUN GSKO GENS

19 64 - 2011

18/6		 			Årsmöte	Bouleföreningen
24/6		 			Midsommarfirande	Sollidenplan
2/7	 	 			Årsmöte	Badhytternas	Vänner
4/7	 	 			Inskrivning	simskola
5/7	 	 			Årsmöte	Vägföreningen
16/7		 			Årsmöte	Bastuföreningen
30/7		 			Ljungskogscupen	i	Tennis
30/7		 			Strandfest
31/7		 			Årsmöte	Villaägareföreningen
15/6-15/8		Bygg-	och	spikförbud

Snart	bredband	i	Ljunghusen?
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                     INVIGNINGEN AV BRYGGAN 2010

Från beslut till färdig brygga
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Det är enkelt att trivas i Ljungskogen
I din hand håller du ännu ett nummer av Varjehanda, 
tidningen som publiceras i början av sommaren i syfte 
att sprida information till alla boende i Ljungskogen.
 
Efter en vinter som går till historien som en av de 
snörikaste och kallaste i modern tid så ser vi fram emot 
en varm sommar med sol och bad. Vår nya brygga har 
klarat vinterns kraftiga kyla med is och snö utan större 
skador.
 
Som nybliven hundägare har jag tvingats ut i snö och 
kyla under hela vintern. Det har dock varit en enkel sak 
när man har en så fantastisk miljö att tillgå. Vårt om-
råde uppvisar en imponerande variation. Från absolut 
tystnad en sen vinterkväll med fullmåne till ett nästa 
öronbedövande havsbrus när vinterstormarna drar in.
 
Nu stundar dock sommaren. Tidiga promenader med 
morgondopp. Sena kvällsturer där grilldofterna blan-
das med skratten från husens uteplatser.
 
Visst det kommer att regna och finnas folk som kör i 50 
km/h på Storvägen även denna sommar men på det 
hela taget är det ju så enkelt att trivas i Ljungskogen.
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Vid föregående årsmöte fick styrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag angående bredbandslösning inom området. 
Styrelsen har förhandlat med Telia och Tele 2 när det gäller byggnation och tjänster, samt med Nordea angående finan-
siering. Detta är styrelsens förslag som årsmötet ska ta ställning till. Förslaget presenteras här nedan. Fullt färdigt, install-
erat och driftsatt nät, med avlämningspunkt sidan om befintligt telejack på insidan i respektive fastighet.

                                                         LJUNGSKOGENS VÄGFÖRENING

Snart bredband i Ljunghusen?

Kostnad 30.000 kr/fastighet

Finansiering
Alt. 1 Kontant
Alt. 2 280 kr/mån Lån med 12 års amortering - Nordea
Alt. 3 70 kr/mån “Huslån” amorteringsfritt - Nordea

Basutbud Tele 2 - 175 kr/mån (Fast pris i 10 år)
. Fri telefoni, exklusive samtalskostnad

. Bredbandshastighet 100 megabit

. 16 TV kanaler
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                              LJUNGSKOGENS VÄGFÖRENING

Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Ljungskogens Vägförening får härmed avge re-
dovisning för föreningens förvaltning under räkenskapsåret 
2010. 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 
samt budgetförslag för år 2011, presenteras på sidan intill.

Styrelse och revisorer
Styrelsen har bestått av ordinarie ledamöterna Björn Ro-
mansoff, Gunilla Jerndell, Per Ingolf Andersson, Eva
Östling-Ollén, Kristin Roos, Charlotte Lendrop med Per 
Möller och Per Fredrik von Platen som suppleanter. Sty-
relsen har konstituerat sig som följer, ordförande Björn Ro-
mansoff, sekreterare Charlotte Lendrop, kassör Gunilla Jern-
dell. Övriga ansvarsområden: Underhåll vägnätet, Per Ingolf 
Andersson. Diken och pumpstation, Per Möller. Underhåll 
gemensamhetsanläggningar och naturvårdsområden, Per 
Ingolf Andersson och Kristin Roos. Hemsida, Kristin Roos. 
Revisor har varit Inger Walle och Jacob Skanse.

Verksamhet 
Grusvägarna: Traditionell vårsaltning av grusvägarna har 
utförts. Vägarna kommer att hyvlas var 6-7 vecka. Vid behov 
kommer ytterligare dammbindning utföras.

Asfaltvägarna: Håligheterna i de asfalterade ytorna kommer 
att repareras under maj månad.

Grönområden: Slyrensning av våra gemensamhetsan-
läggningar kommer att utföras enligt plan.

Som vanligt vill Räddningstjänsten göra oss fastighetsägare 
uppmärksamma på att inte låta ”rishögar” ligga, dessa skall 
snarast bortforslas, bl.a. för att eliminera brandrisken.     
  

Projekt 2011
Arbetet med att rensa upp befintliga diken så vatten flö-
det till pumpstationen fungerar tillfredsställande fortsätter 
löpande efter behov. Dräneringssystemet mot Östersjön 
har spolats med gott resultat, vi kommer fortsätt med detta 
arbete efter behov. Planerad toppbeläggning på Kinells väg 
kommer att utföras under året.
   Förrättningen om bildandet av ny vägförening norr om 
Falsterbovägen har genomförts, vilket innebär att vi nu-
mera inte har några åtagande på detta område.

Motioner
En motion är inlämnad enligt följande.
   Ljungskogen saknar i dag en samlingsplats för barn som är 
gångbar året runt. I områdets skogar finns underbara möj-
ligheter till fri lek men barn och dess föräldrar behöver även 
fasta samlingsplatser. Den gamla lekplatsen vid vattentor-
net är sedan länge obrukbar och fastighetsägaren Ljung-
skogens Strandbad AB avser inte att upprusta lekplatsen 
eller i framtiden upplåta vattentornstomten till lekplats. 
Vi vill därför att Ljungskogens Vägförening, i likhet med 
många andra vägföreningar i kommunen, ska ansvara för 
etablering och skötsel av en ny skogslekplats på området. 
Idéskisser, kostnadsunderlag etc. bör omgående inhämtas. 
Den nya skogslekplatsen bör vara utformad i balans med 
den omkringliggande miljön och i första hand vara avsedd 
för barn i åldrarna 1-10 år.

Med hänvisning till ovan yrkar undertecknade: att årsmötet 
beslutar uppdra åt styrelsen att i samråd med Ljungsko-
gen Strandbad AB finna en ny plats för en samlingsplats 
för barn och deras föräldrar (skogslekplats) och att en extra 
föreningsstämma enligt 13 § i Ljungskogens Vägfören-
ings stadga ska utlysas innan 2012 i syfte att genomföra 
en medlemsomröstning om en eventuellt ny skogslekplats 
samt eventuell höjning av medlemsavgiften.
Jens Ismunden & Henrik Wall

Ljungskogens Vägförening
Björn Romansoff, ordf.
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Intäkter Budget förslag 2011 Resultat 2010 Resultat 2009

Medlemsavgifter 1,168,500 1,188,000 1,186,500

Kommunala bidrag 200,714 200,714 200,714

Statliga bidrag 14,561 14,277 13,271

Övriga ersättningar o intäkter 20,000 75,738 22,750

Extra statlig bidrag Kinnelsväg 0 82,028 0

Summa intäkter 1,403,775 1,560,757 1,423,235

Trafiksäkerhet -50,000 -157,631 0

Vintervägar/snöröjning -90,000 -80,050 -813

Grusvägar -480,000 -380,204 -328,410

Belagda vägar -175,000 -256,856 -9,313

Skyltar -5,000 -4,880 -9,029

Skogsskötsel -200,000 -203,408 -199,912

Dikning -60,000 -131,144 -479,418

Pumpstation drift/underhåll -20,000 -42,015 -14,606

Avs för oförutsedda kostnader -50,000 0 0

Summa direkta kostnader -1,130,000 -1,256,188 -1,041,500

Bruttovinst 273,775 304,569 381,736

Personalkostnader

Löner 0 0 0

Arvoden -42,800 -29,202 -47,000

Sociala avgifter -14,000 -11,836 -15,500

Summa personalkostnader -56,800 -41,038 -62,500

Övriga kostnader

Konsultationer 0 0 -23,281

Kontorsmaterial, porto -7,500 -8,846 -8,141

Varjehanda -22,000 -20,494 -39,681

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

Advokatkostnader 0 -2,500 0

Försäkringar -1,736 -1,667 -1,736

Sammanträdeskostnader -10,000 -2,475 -7,657

Bankkostnader, övriga kostnader -12,000 -1,990 -18,128

Lantmäterikostnader -62,000 -73,091 0

Summa övriga kostnader -138,236 -134,062 -121,624

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

Årets resultat 344 51,074 119,217

Ränteintäkter 0 0 1,343

Räntekostnader 0 -1,099 0

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader

344 49,975 120,560

Balansräkning per 2010-12-31 2009-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Park- och gatumark utan åsatt 
taxeringsvärde

0 0

Pumpstation 783,949 783,949

Ack avskrivning pumpstation -235,185 -156,790

548,764 627,159

Omsättningstillgångar

Plusgiro 363,713 591,142

Företagskonto 167,000 0

Värdepapper 0 0

Skattefordran 78 79

Diverse fordringar 100,357 100,857

631,148 692,078

Summa tillgångar 1,179,912 1,319,237

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 78,126 9,398

Upplupna kostnader / diverse 
skulder

14,708 272,736

Avsättning för oförutsedda 
kostnader

300,000 300,000

392,834 582,134

Eget kapital

Ingående kapital 737,103 616,543

Årets resultat 49,975 120,560

787,078 737,103

Summa skulder och eget 
kapital

1,179,912 1,319,237

                              LJUNGSKOGENS VÄGFÖRENING

  Balans & Resultat

Märkning av brevlådor 
På förekommen anledning uppmanas 

boende i området  att se över sin
märkning av respektive fastighets brev-

låda. Denna skall ha tydligt namn
alternativt gatunummer för att  under-
lätta posthanteringen för brevbärarna.
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LJUNGSKOGENS VÄGFÖRENING

Kallelse till årsmöte

1. Val av ordförande och sekreterare för sam-
manträdet

2. Val av två justeringsmän

3. Stämman behörigen kallad

4. Beslut om dagordning för årsmötet

5. Styrelseberättelse för det gångna verksamhet-
såret

6. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvars-
frihet 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 sam-
mankallande

14. Övriga frågor.
       - Bredband?

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

16. Mötets avslutande

Dagordning för årsmöte
Tidpunkt: 5/7 kl. 18.00
Plats: Ljungenskolan

Meddela alltid ägarbyte
info@ljungskogensvagforening.nu

Besök vår hemsida för mer information
om styrelsen, pågående projekt och mycket mer

www.ljungskogensvagforening.nu
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           LJUNGSKOGENS STR ANDBADS VILL AÄGAREFÖRENING

Valborg, Midsommar & Strandfest  
Midsommarafton den 24 juni
Villägareföreningens omtyckta midsommarfest börjar som 
vanligt med att gemensamt klä och resa midsommarstån-
gen på Sollidenplan kl 10.00. De populära hästtransporterna 
för de minsta barnen avgår från korsningen Sollidenvägen/
Solbacksvägen kl 11.30. Midsommardans med musikanter 
och lekar startar kl 13.00. Ta gärna med kaffekorgen.

Strandfesten vid Storvägsbryggan den 30 juli
Vänligen medtag egen matsäck och möblemang. Grillen 
lämnas hemma, då vi befinner oss i ett naturvårdsområde. 
Tält med dansgolv finns uppställt vid bryggan och musiken 
spelar upp till dans från kl 20.00.

Välkomna önskar Villaägareföreningen!

Foto: Dan Olshed

Valborgsmässoafton vid Ljungskogens Golfklubb.
Mats Persson, v ordf, i Villägareföreningen hälsade alla välkomna. Innan det stora valborgsbålet tändes så lyssnade vi på 
“Vintern rasat ut....” m fl sånger framförda av en kör sammansatt av kyrkosångare från Höllvikens Församling under ledning 
av Peter Sjunnesson. Alla barn bjöds på korv och bröd. Det stora bålet brann snabbt ner och vindriktningen denna
kväll var gynnsam.
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Ljungskogens Strandbads Villaägareförening
Verksamhetsberättelse 2010

Nedan lämnas en kortfattad verksamhetsberättelse för vårt 
arbete under 2010. Mer utförlig beskrivning av våra aktiv-
iteter lämnas i samband med vårt årsmöte i juli.

Föreningens ändamål är att bevara Ljungskogens Strand-
bads unika miljö samt att bevaka medlemmarnas intressen 
beträffande säkerhet, ordning och trevnad inom området. 
Med dessa ändamål som grund för verksamheten anordnar 
föreningen ett antal olika aktiviteter för medlemmarna så-
som Valborgseld, Midsommarfirande och strandfest, samt 
ser till att vår brygga finns på plats och underhålls. 

Verksamhetsåret 2010 har i stora delar präglats av vårt ar-
bete med att projektera, finansiera och konstruera vår nya 
brygga som, förutom att den utgör en vacker såväl som 
funktionell brygga, även har skapat en naturlig mötesplats 
för våra medlemmar. Vi kan nu, med projektet i hamn, 
erkänna att det funnits stunder av tvivel och osäkerhet men 
som vid varje tillfälle överbryggats av styrelsemedlemmar-

nas och sponsorgruppens entusiasm och engagemang. 
Stort tack till er alla för detta. Vår förhoppning är att alla 
Ljungskogensbor, liksom vi, gläds åt detta tillskott till vårt 
område.

I övrigt har 2010 års aktiviteter förlöpt väl och i enlighet 
med plan. Ett tillkommande arrangemang var invignings-
fest på stranden då bandet till bryggan högtidligt klipptes 
till toner av och med Mikael Neumann på en ljuvligt solig 
strand och med klirrande champagneglas. Arrangeman-
get gav mer-smak och vi kommer därför i år att förlägga 
årsmötet till den 31 juli kl 11:00 på stranden. På så vis nyttjar 
vi tältet som finns på plats för strandfesten kvällen innan 
och får en helg fylld av trevliga möten för våra medlemmar
Med detta önskar vi er alla en härlig och vilsam sommar i 
skogen 

För Ljungskogens Strandbads Villaägareförening
Ann Theander, ordförande

                      LJUNGSKOGENS STR ANDBADS VILL AÄGAREFÖRENING

       Verksamhetsberättelse



VARJEHANDA10

        LJUNGSKOGENS STR ANDBADS VILL AÄGAREFÖRENING

   Balans & Resultat
RESULTATRÄKNING 2010 2009

Intäkter

Medlemsavgifter 184,049 139,200

Övriga intäktert 95 663

184,144 139,863

Kostnader

Badbrygga 54,879 68,572

Badflotte 0 18,944

Strandfest 21,913 21,288

Adm kostnader 23,646 0

Porto 13,674 5,065

Midsommarfest 2,686 9,031

Försäkring 1,460 1,693

Uppvaktning o gåvor 0 1,725

Styrelsearvoden 18,495 21,919

Valborgsmässobål 4,678 0

Bidrag till simskola 3,000 3,000

Årsmöteskostnader och 
brygginvigning

5,133 560

Bankkostnader 3,071 2,888

div. övriga kostnader 995 7,101

-153,630 -161,786

Resultat före avskrivningar 30,514 -21,923

Avskrivning simskolebod 3,485 3,484

Avskrivning badflotte 4,500 4,500

Avsättning till bryggfond 11,500 11,600

-19,485 -19,584

Årets resultat 11,029 -41,507

BALANSRÄKNING PER 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Postgiro 7,359 3,709

Bank 258,816 830,124

Bank bryggfondskonto 139,086 127,303

Förbättring simskolebod 0 3,485

Badflotte 4,500 9,000

Övriga fordringar 125,000 995

Summa tillgångar 534,761 974,616

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

Leverantörsskuld 253,750 0

Upplupna kostnader 3,000 879

879

Badbryggsfond

Ingående balans 706,755 93,133

Insättning fond 591,382 602,022

Uttag bryggfond -1,309,637

Avsättning för året 11,500 11,600

0 706,755

Eget kapital

Ingående kapital 266,982 308,489

Årets resultat 11,029 -41,507

278,011 266,982

Summa skulder och eget kapital 534,761 974,616

Ann Theander, Ordförande, Boel Turesson, Kassör
Mikael Bengtsson & Rodika Klinge, Auktoriserad revisor

Uppmaning till 
samtliga husägare: 

Vänligen sköt
Badhytterna!

Följ ritningarna. Alla plåt-
beslag är
bannlysta

- Badhytternas Vänner
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Theander Ann, Ordförande
tel: 040-45 13 78, 0708-52 18 48
ann.theander@grantthornton.se

Neumann Agneta, Sekreterare
tel: 040-45 10 85, 0705-73 15 15
agneta@neumann.se
 
Persson Claes, ansv projekt ny brygga
tel: 040-45 46 95, 0705-45 31 45
claes.persson@leping.se

Persson Mats, vide ordf. 
tel: 072-745 3009
mats.k.persson@gmail.com
 
Petersen Cecilia, Suppleant
tel: 040-45 50 88, 0708- 91 11 53
cecilia.oc.petersen@hotmail.com 

Roos Helene, Suppleant
tel: 040-45 52 46, 0707-98 00 76
roosatosa@hotmail.com 

Turesson Kenneth, ansv proekt ny 
brygga
tel: 0708-12 16 17
kenneth@eladministration.se 

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

Vrang Esbjörn, servituts- och 
planärenden
tel: 040-45 02 15, 0739-94 01 63
esbjorn.vrang@bolina.hsb.se 

Revisorer: 
Bengtsson Mikael tel: 0709-29 35 33 
Klinge Rodika tel: 040-45 42 45 

Valberedning: 
Briem, Douglas
tel: 070-6177715

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

Wetterlöf, Jonas
tel: 040-45 50 36

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 årsredo-
visning för verksamhetsåret 2010 innehållande 
verksamhetsberättelse samt resultat- och balans-
räkning. 

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  2011,  väckta förslag (§ 16 i stadgarna) 

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

LJUNGSKOGENS VILL AÄGAREFÖRENING

Kallelse till årsmöte   
Dagordning för årsmöte

Tidpunkt: 31/7 kl. 11.00
Plats: Stranden vid Storvägens parkering

Föreningen bjuder på kaffe och bullar

Besök vår hemsida för mer information
www.ljungskogen.info
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Bryggan, en uppskattad och slitstark ettåring.

Går man tillbaks till Varjehanda för tre år sedan hittar man 
på omslaget rubriken ”Ny Brygga 2010?”. Då var frågeteck-
net stort och diskussionerna många. Så här tre år senare 
kan vi stolt konstatera att vi lyckades med ambitionen att 
skapa en ny åretruntbrygga i Ljungskogen. Byggprojektet 
genomfördes på budget och avslutades i april 2010, ett par 
veckor innan det utsatta slutdatumet. 
   Gör man en tillbakablick på det år som gått kan man kon-
statera att det började med en sommar som bjöd på många 
soliga dagar med underbara bad från bryggan. Mer än 300 
personer/familjer valde att sponsra 440 brädor, 11 bänkar 
och 6 stegar. Utan detta fantastiska stöd från boende i och 
utanför området hade vi aldrig kunnat bygga bryggan. Den 
4 juli invigdes så bryggan med en mycket välbesökt fest 
som förgylldes av skönsång, bandklippning och invignings-
bad av en stor barnaskara. Under sommarens soliga dagar 
användes bryggan flitigt av gammal som ung från tidig 
morgonstund till sent in på natten. 
   Trapporna visade sig dock vara allt för branta för en del 
av de badande. Vi valde då att bygga en trappa med “nor-
mal trapplutning” med räcke och ordentliga trappsteg i 
trä. Trappan monterades ute vid plattformen. Under vin-
tern har denna trappa genomgått viss modifiering då led-
stängerna blev allt för höga. Att kunna hoppa ifrån bryggan 
blev snabbt ett populärt nöje för många. Alla uppskattade 
dock inte denna intensiva badform. Det skapades därför en 

”hoppfri zon” intill den nya 
trappan allt för möjliggöra 
ett lugnare badalternativ. 

En bit in på hösten togs 
stegarna upp för vinter-
förvaring. Vi valde dock att 
behålla en stege längst ut 
för att kunna möjliggöra 
vinterbad. Denna stege 
försvann tyvärr i början på 
januari. Isen som samlats 

på stegens nedre del skapade ett vridmoment som infäst-
ningen inte kunde stå emot.  Stegen är än idag spårlöst förs-
vunnen. Om någon hittar den är ni välkommen att höra av 
er till nybrygga@gmail.com.
   I mitten av februari inträffade nästa styrkedemonstration 
av havet. Den lägre badplattformen halvvägs ut på bryg-
gan slets loss av vågorna och återfanns på stranden utan-
för golfklubben. Detta visar tydligt att bryggan måste vara 
så pass hög som den är. En lägre konstruktion skulle aldrig 
klarat vinterstormarna.
   Vi har beslutat att ersätta den lägre badplattformen med 
en trappa av samma sort som monterades ute vid den yt-
tre plattformen. Vår förhoppning är att barn och simskola 
skall kunna använda denna trappa vid bad och simträning. 
Vi kommer att utvärdera detta under säsongen och göra 
eventuella justeringar till säsongen 2012. Trots missödena 
med den förlorade stegen och den bortslitna badplattfor-
men konstaterar vi att bryggan klarat vintern bra. Plankor, 
bänkar och räcke är helt intakta. 
   En sak som vi kontinuerligt har informerat om på vår 
hemsida är problemet med rost på skyltarna. Vi har haft en 
dialog med tryckeriet under en längre tid.  Ett antal test-
skyltar har monterats för att kunna utvärdera vilken typ av 
skylt som klarar förhållandena bäst. Vi har gemensamt med 
tryckeriet valt en variant som inte har tecken på att rosta. 
Samtliga skyltar kommer därmed att bytas ut och de skyl-
tar som är beställda men inte monterade kommer att sättas 
upp så snart som möjligt.
   Om man bygger en brygga av denna storlek så uppstår 
det vissa problem. Dessa problem överskuggar på intet vis 
den enorma glädje och stolthet vi känner för vår brygga.
Många somrar fram över kommer den att möjliggöra un-
derbara bad och sköna stunder i solen. Vi ser det som en 
fantastisk investering i framtida njutning.

Med soliga brygghälsningar
Bryggkommittén och styrelsen i Villaägareföreningen.

P.S. följ vad som händer med bryggan på vår webb
www.ljungskogen.info D.S.

                                                                              LJUNGSKOGEN

Bryggan firar 1 år



VARJEHANDA 13

Melodi : Calle Schewens Vals / Text: Mikael Neumann 2010

Ref.
I Ljungskogens famn på vårt älskade Näs
där vågorna klucka mot strand
Där tallarna knarrar och golfbanans gräs
det doftar emot mig ibland
Där sitter jag på Christer Bergs lilla bänk
och tittar på folket från stan
Som badar från bryggan
i glitter och stänk
och roar sig som bara fan 

Vers
Själv njuter jag väldigt av småbarnens skratt
dom plaskar som har dom fått fnatt
Och mödrarna skiner av solfaktor sju
och far tar en kall pilsner nu
Jag minns när jag vågade att ta mig ett dopp
fast vattnet var 12 grader kallt
Allt under tjugosex  nu för mig är helt stopp 
Det säger min gammelmans kropp

Ref.
Jag vandrar på bryggan och tänker den é 
för Ljungen en ståtlig symbol
Den andas finess,har rustik kvalité
långt mera än plånboken tål 
Men visst är väl pålarna,stålarna värd
och bänkarna som skapar flärd
Ja många har satsat en slant för att få
en brygga som kommer bestå

Ref.
Så hej alla vänner som gästar vår strand
Nu har vi en brygga för er
För morgondopps gänget som köar på land
och nakenbads rumporna ser
Men även på hösten,ja vinter och vår
ett dopp till förfogande står
Från bryggan med stort B som invigs ida (g) 
så grann som en brygga ska va

(Efterspel) 
Nu ropar vi alla ett riktigt hurra
för bryggan som är sanslöst bra

Saknas ditt namn på en bryggan?
Sniffar hunden efter sin skylt?

Har du tänkt ut en perfekt text men är utan skylt?
Undrar barnbarnen var deras skylt är?

Det finns en lösning! Var med och sponsra vår nya brygga.
Det finns plankor kvar!

Vi är inte i mål riktigt än. Året som gått har varit ovanligt tufft 
vilket skapar ett behov av underhåll av bryggan i form av ny 
trappa och nya pontoner på badflotten. 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.

                                                                                                LJUNGSKOGEN

Invigningssång till Bryggan
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Traditionsenlig simskola i Ljungskogen
I år ser vi extra mycket fram emot vår traditionsenliga simskola. 
Det blir simskola både vid den nya fina Storvägsbryggan och vid 
bryggan på västra piren i Falsterbokanalen. Som vanligt börjar 
simskolan första måndagen i juli månad, dvs den 4 juli.  Denna 
dag är det inskrivning vid simskolehytten längst ner på Storvägen, 
vänster om parkeringen, mellan kl 10.00-12.00 samt vid kanalen 
(vid bryggan på västra piren) kl.13.00 -14.00. Simskolan pågår un-
der fyra veckor framåt. Boka redan nu in veckorna 27, 28, 29 och 30 
i kalendern för barnens sommaraktiviteter! 
Det är endast de lite äldre barnen, de som tar de mer omfattande 
simmärkena, som simmar i kanalen. Priset för årets simskola är 
oförändrat 400 kronor per barn. Kursen är 30 minuter per dag 
måndag-fredag. Märkestagarna behöver dock oftast lite längre tid 
på sig för att klara av sina olika prov. 

Mellan kl. 9.00 och ca 12.00 -13.00 tränar de mindre barnen och 
från ca 13.30- 15.30 tränar de större barnen i kanalen.  En förut-
sättning för att kunna delta i årets simskola är att barnen fyller tre 
år under 2011. För de minsta barnen blir det ”plask och lek”, och 
för de lite större barnen blir det simundervisning. Undervisningen 
ges av utbildade simlärare.  Det blir också viss undervisning i bad- 
och båtvett samt i enklare första hjälpen. Även om det är dåligt 
väder träffas vi för strandlekar, sjörövarhistorier eller annat bus! 
Sista fredagen hålls avslutning med fika, lekar och tävlingar samt 
diplom. För kandidater och magistrar blir det samma dag promo-
vering i kanalen. 
OBS: Det behövs ingen föranmälan. Alla får plats. För ytterligare 
infomation eller frågor kring simskolan, går det bra att kontakta 
Cecilia Petersen, styrelseledamot på tel 0708- 91 11 53

           LJUNGSKOGEN

Tennisskola & Simskola
TENNISSÄSONGEN 2011
Välkomna till en ny tennissäsong vid Ljungskogens härliga tennis-
banor! För våra medlemmar startar abonnemangstider i år lörda-
gen den 28 maj och löper till söndagen den 28 augusti. Tennissä-
songen är dock längre än så – normalt från starten av maj till slutet 
av oktober. Som ni vet behöver man inte vara medlem för att spela 
på banorna. Alla som så önskar kan får tillgång till banorna genom 
att köpa kuponger vid Ljungskogens Livs för 75 kr/kupong som 
sedan klistras upp på ledig tid på teckningslistorna som finns vid 
banorna.
I år har föreningen investerat extra i ny utrustning och lagt ner 
ytterligare tid och resurser för att få banorna i extra fint skick. Vi 
uppmanar därför alla tennisspelare att iaktta ordningsreglerna 
som finns uppsatta nere vid banorna. Det gäller bl a att respektera 
speltiderna från kl 08.00-21.00, att spela med riktiga tennisskor, att 
inte spela på blöta banor, att ta 5 minuter av timmen för banvård, 
dvs att borsta bana och linjer, stampa igen ev hål samt att vattna 
vid behov. 
För oss tennisentusiaster som hoppas spela mycket i sommar 
rekommenderar vi säsongskortet. Kortet är tillgängligt för med-
lemmar och familjer med barn i tennisskolan. Kortet berättigar till 
spel på lediga tider under hela säsongen (mer info vid banorna) 
och kostar 800 kr. Betalningen av säsongskortet sker till bankgi-
ronummer 492-0351 med angivande av medlemsfamilj eller ten-
nisskoleelev. När betalningen skett skickas e-postmeddelande till

ljungskogenstennis@telia.com också med angivande av namn 
samt om man är medlemsfamilj/tennisskoleelev. Vid banorna 
anslås lista över vilka som har säsongskort. Säsongskortet ersätter 
inte kuponger, vilka alltjämnt måste användas för att boka en lös-
timme i förväg på ledig tid. Timme bokad med kupong ger alltså 
företräde i förhållande till innehavare av säsongskort. 
Vår populära tennisskola leds i år även av Ariel Svantesson och 
hennes kollegor. Liksom tidigare år är tennisskolan uppdelad i 2 
perioder om 4 veckor vardera. Period 1 startar måndagen den 2 
juni och period 2 startar måndagen den 20 juli. Det är 3 timmars 
träning per vecka. Sista dag att anmäla är 18 juni för första peri-
oden samt 16 juli för period 2. Anmälan sker till: ljunghusensten-
nisskola@gmail.com och ska innehålla namn, personnummer, 
period, erfarenhet samt ev önskemål om kompis att spela med 
(ingen garanti). Mer info om tennisskolan finns på anslagstavlan 
vid tennisbanorna. Kostnaden är 750 kr per period/barn. Bankgiro: 
492-0351. 
Vår likaså populära dubbeltävling Ljungskogscupen hålls samma 
dag som ljungskogens troligen ännu mer populärara strandfest, 
troligen lördagen den 30 juli. Vi vill därför göra våra medlemmar 
uppmärksamma på att de ordinarie medlemstiderna den dagen 
utgår från morgon till ca kl 15/16 till förmån för Ljungskogscupen. 
Trevlig tennissommar!
Styrelsen/Anders, Per och Claes
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           LJUNGSKOGEN

Ljunghusens Golfklubb
Golfklubben, både “skola och fritidsgård”!
Alla ungdomar i närområdet ska få chansen att pröva på 
golf. Det är målet för Ljunghusens Golfklubb. I fjol var ca 
300 pojkar och flickor igång med att träna och lära sig att 
spela golf hos klubben. Det är en fantastisk siffra. Troligen 
den största i lan-
det.  Kön för att 
bli medlem i 
L j u n g h u s e n s 
GK är lång men 
alla pojkar och 
flickor har ändå 
möjlighet att 
vara med. Alla 
kan börja i Golf-
skolan när de är 
6-14 år och står 
i medlemskö till 
klubben, vilket inte kostar något för barn.
   Allt om Golfskolan finns på tränaren Niclas Arwefjälls hem-
sida. (Gå in på www.ljgk.se och klicka på pro/shop.).  Den 
som är över 15 år kan istället delta i nybörjarkurser. Under 
sommarlovet finns veckolånga kurser för alla mellan 6 och 
14 år som inte har handicap.  När en pojke eller flicka klarat 
vissa prov i teori och praktik kan tränaren bestämma att 
han eller hon får ett övningskort. Då har man rätt att övn-
ingsspela på banan ihop med en vuxen som har officiell hcp 
36 eller lägre.
Nästa steg är att få något som kallas Spelrätt. Den som trä-
nar flitigt och visar stort intresse kan få en sådan. Den ger 

rätt att spela på hela banan utan att vara medlem och gäller 
ett år i taget. Slutligen kan den som tränar flitigt och gör 
framsteg bli medlem i klubben. Till grund ligger att antalet 
juniormedlemmar ska vara jämnt fördelat över åldersgrupp-
erna och att 20 % av klubbens medlemmar ska vara juniorer. 

Juniorkommit-
tén lämnar förs-
lag till styrelsen 
som beslutar i 
alla intagnings-
ärenden. För 
juniorerna ord-
nas många täv-
lingar, matcher 
mot andra klub-
bar, olika läger 
o.s.v. För både 
tjejer och killar 

ordnas gruppaktiviteter för att skapa samhörighet och gott 
kamratskap.
   Många av ungdomarna tillbringar en stor del av sin fritid 
på klubben med att träna, spela och umgås. Man kan fak-
tiskt tala om att Ljunghusens golfklubb är något av en 
fritidsgård (där det alltid finns vuxna närvarande). I vintras 
spelade ca 30 pojkar och flickor en tävling varje söndag ka-
llad Vintertouren. När ingen annan vågade sig ut på banan 
gjorde juniorerna det!
  Man kan faktiskt utan överdrift påstå att Ljunghusens 
Golfklubb har stor social betydelse för vårt område.
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DAGORDNING BASTUFÖRENINGEN -  Ä r e n d e l i s t a
Vid årsmötet 2011 skall följande ärenden behandlas och 
protokollföras:
1.   Fastställande av röstlängd för mötet.
2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.   Fastställande av föredragningslista.
6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
      b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskaps- 
året.
7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning samt resultat- och 
balansräkning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.   Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 

kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Övriga medlemsärenden
13. Val av
       a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
       b) sex (6) ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
       c) styrelsens två (2) suppleanter för en tid av 1 år;
       d) 2 st revisorer med eller utan suppleanter för en tid av 1 år. I detta 
val får inte styrelsens ledamöter delta;
       e) 2 ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall 
utses till ordförande;
14.  Övriga frågor.

Tid: Lördagen den 16 juli, 2011, klockan 10.00 
Plats: Bastun, Storvägen 66. 

LJUNGSKOGENS BOULEFÖRENING & BASTUFÖRENING 

          Kallelse till årsmöte 2011
DAGORDNING  BOULEFÖRENINGEN -  Ärendelista 
Vid årsmötet 2011 skall följande ärenden behandlas och 
protokollföras:
1.   Fastställande av röstlängd för mötet.
2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.   Fastställande av föredragningslista.
6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
      b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.
7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning samt resultat- och 
balansräkning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.   Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för in-
nevarande verksamhets- och räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
      a) föreningens ordförande, för närvarande Lars
Danielsson, vald 2009 för 2 år till 2011;
      b) två (2) ledamöter till styrelsen, i allt 6 personer, för en tid av 2 år;
      c) en (1) suppleant till styrelsen för en tid av 2 år;

      d) 2 st revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte 
styrelsens ledamöter delta;
      e) 2 ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall 
utses till ordförande;
      f ) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där 
föreningen har rätt att representera med ombud);
13. Övriga frågor.

Efter avslutade årsmötesförhandlingar kommer medlem-
mar med familjer och vänner att erbjudas övningsspel i 
Boule Pètanque på föreningens dubbelbana.
Vidare kommer en kortfattad regelinformation att ges sam-
tidigt som enkel förtäring erbjudes.

Preliminär tidplan:
10.00 Årsmötesförhandlingar enligt Dagordningen
11.00 Uppvisningsspel och kort regelinformation av kval-
ificerade boulespelare.
11.30 Övningsspel under ledning av föreningens spell-
edare och aktivitetsansvarige Tom Tell.

Tid:  Lördagen, den  18 juni 2011 klockan 10.00
Plats: Boulebanan, Norra Klockvägen 2, Ljungskogen
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                LJUNGSKOGENS BOULEFÖRENING

Lite om 2010 och framtiden

Ljungskogens Bouleförening invigde sin bana 31/5 2010. Under en varm och 
härlig sommar tog spelet sin början. Föreningen gästades många gånger 
av sydeuropeiska spelare som satte färg på spelet och också medförde en 
del kontinentala seder till banan bl.a. när det gällde förtäring under spelet. 
Många spännande, roliga och dråpliga matcher spelades på banan. Som-
marspelet blev en succé. 2010 års säsong blev lite kortare än beräknat då 
boule sällan spelas bra i snö.

Banans kvalitet har under våren ytterligare förbättrats och årets premiär ägde 
rum den 22/4. I år spelas det organiserat på onsdagar och lördagar med start 
klockan 15.00. Alla är välkomna att prova på. Klot finns att låna eller köpa. 
Medlemskap kan ännu sökas men avsikten är att föreningen inte skall bli så 
mycket större.

Inte ens dimma och drivis kunde hindra de tappra

Ljungskogens Strandbads Bouleförening
till Prins Bertils åminnelse

Föreningen vårdar även sina internationella förbindelser
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           LJUNGSKOGEN

Badhytternas Vänner
Föreningen Badhytternas Vänner

Århundradets kallaste vinter har vi lämnat bakom oss och 
våren är på gång därmed också tillsyn och den upprustning 
av hytterna som behövs.
Vår förste hyttmästare Torsten Hebrand tog på eget initia-
tiv sig an detektivarbetet med registrering av badhytternas 
ägare och fastighetstillhörighet. Torsten ritade en karta 
med badhyttsområdets alla badhytter.
Vår andre hyttmästare Leif Anderson fullföljde den påbör-
jade registreringen till att idag ha samtliga hytter kopplade 
till ägare, fastighet, avtal med Ljungskogens Strandbad, 
hyttplats och hyttnummer.
Dessutom har vi en hyttstatusförteckning som efter be-
siktning revideras två gånger per år. Enligt dettaljplanen 
informeras Vellinge Kommun årligen om hytter som utgått 
respektive tillkommit. Planen medgiver 313 hytter för-

delade på 81 st i området väster om parkvägens P-plats, 107 
st i mellanområdet och 125 st öster om Storvägens P-plats.
Idag är områdena väst och öst fulltecknade. Endast i mellan-
området finns det 8 st lediga hyttplatser.

Bengt Hidemark, Ordf.

Tid:  Lördagen, den  2 juli 2011 klockan 11.00
Plats: Bastun, Storvägen 66 

Intäkter Resultat 2010

Medlemsavgifter 30.700.00

Frivilligt bidrag badhytt #63 3.000.00

Summa intäkter 33.700.00

Leif G Anderson utlägg (porto, div) -2.602.70

Bankkostnader -132.00

Avikostnad -10.00

Bengt Hidemark utlägg (årsmöte) -3.283.50

Sven-Eric Hersvall utlägg (lunch) -560.00

Financiella kostnader, värdeförlust -2.65

Summa kostnader -6.590.85

Årets resultat 27.109.15

Balansräkning 2010-12-31

Tillgångar

Bankkonto 99.243.73

Räntefond 77.453.72

Summa 176.687.45

Eget kapital

Ingående balans 101.188.30

Avyttringsfond 48.400.00

Årets vinst 27.109.15

Summa 176.687.45
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        Annonser

Renhållning på stranden
1 maj öppnades toaletterna
15 maj börjas tångrensning

Badvattenprover tages löpande under sommaren
Renhållningen skötes av Söderlindh & Jeppsson
Mera information finns på Vellinge kommuns hemsida
www.vellinge.se

Välkommen
att både handla
kläder och äta
gott hos oss!

Kansli 040-45 80 00 Restaurang 040-45 35 81
Shop 040-45 25 61   www.info@ljgk.se          info@ljgk.se 
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AVS: Ljungskogens Villaägareförening, C/o Roos
Sollidenvägen 35, 236 42 Höllviken

Ansvarig utgivare: 
  Ann Theander 
  ann.theander@grantthornton.se

 Formgivning:
 Tobias Neumann (tobias@neumann.se)

Villaägarföreningen www.ljungskogen.info

Vägföreningen www.ljungskogensvagforening.nu


