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Beslutet på årsmötet om en ny året-
runtbrygga utgjorde startskottet för 
det utmanande arbetet att samla in 
1,3 miljoner kr. Idéerna var många 
och diskussionerna långa. Ett första 
utskick gick ut via post till samtliga 
boende i området. En hemsida och en 
emailadress skapades.

Responsen lät inte vänta på sig. Efter 
bara några veckor hade 100 plankor 
och 5 bänkar blivit intecknade. Vilken 
rivstart! Frekvensen av anmälningar 
avtog dock och med mer än 75% kvar 
till målet började den initiala entu-
siasmen lägga sig. Sponsorgruppen 
upplevde nu sin första kris. Beslut fat-
tades att en påminnelse skulle skickas 
ut. Med den skulle nog anstormning-
en ta fart igen.

Tillströmningen av sponsorer ökade 
något men behovet av nya grepp 

var uppenbart. Styrelsen beslutade 
därför att alla skulle, från den långa 
lista av boende i området, ta sig an 
att kontakta 75 personer var. Beslutet 
att göra alla i styrelsen till telefonför-
säljare uppskattades kanske inte helt 
av alla men lojaliteten var total. Tele-
fonerna gick varma, argumenten ar-
gumenterades och frågor besvarades.

I samband med att Ljungskogens 
Vattenledning EF upplöstes skulle 
pengar utbetalas till samtliga med-
lemmar. Varför inte ge medlemmarna 
möjlighet att sponsra den ny bryggan 
med delar av dessa pengar? En bra 
idé som gav vissa administrativa ut-
maningar. Efter intensiva diskussioner 
på högsta nivå kunde respektive ord-
förande enas om ett upplägg. Ett nytt 
utskick gick ut till samtliga boende i 
området med möjlighet att avsätta 
s.k. vattenpengar till bryggan.

Både rundringningen och vatten-
pengarna gjorde att intäkterna ökade. 
Intresset för bryggan ökade också  
gradvis. Rykten spreds och rykten de-
menterades. Det började råda lite av 
bryggfeber som sponsorgruppen val-
de att uttrycka det i en statusrapport 
till styrelsen. Frågan från allmänheten 
kvarstod dock, hur går det med
sponsringen?

Styrelsen beslutade att en bryggba-
rometer skulle byggas i syfte att indik-
era hur långt vi kommit i insamlingen 
av pengar. En 5 m hög bryggkopia

byggdes och sattes upp vid infarten 
till området. Frågorna blev dock
många. Är det en återvändsgränds-
skylt för lastbilar?  En reklamskylt, 
men för vad då? Gradvis spred sig 
informationen om vad syftet var och 
lagom till jul smyckades barometern 
med en blinkande slinga.

I takt med att pengarna på kontot 
ökade genomfördes slutförhandling 
med Trellegräv. Nu kvarstod endast 
att få det slutliga godkännandet från 
Länstyrelsen. Detta visade sig vara 
mer problematiskt än vi hade förut-
sett. Kompletterande material och 
skrivelser utarbetades. Sista veckan 
i april erhöll vi det sista godkännan-
det från berörda myndigheter. Avtal 
tecknades med Trellegräv med för oss 
fördelaktiga villkor och en attraktiv 
betalningsplan. Den 3 maj startade 
bygget av vår ny åretruntbrygga.

Alla som sett bryggan växa fram är 
imponerade. Den är vacker, solid och 
stilren. Vår förhoppning är att den 
skall bli en brygga vi kan vara stolta 
över och ha glädje av i många år. 
Styrelsen och sponsorgruppen är gla-
da att vi lyckades färdigställa bryggan 
i tid till badsäsongen. Allt tack vare 
en underbar uppslutning av boende 
i och kring Ljungskogen.

Stort tack från styrelsen i Ljungsko-
gens Strandbads Villaägareförening.

                                              NY BRYGGA 2010

Från beslut till färdig brygga
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           LJUNGSKOGENS STR ANDBADS VILL AÄGARFÖRENING

Årsmöte & Styrelse

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, 0707-30 50 47
claes.persson@tele2.se 

Persson, Mats
Suppleant
tel: 0707-936 164
mats.persson@se.ibm.com 

Petersen, Cecilia
Suppleant
tel: 040-45 50 88, 0708- 91 11 53
fam.petersen@telia.com 

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

Turesson, Boel
Kassör
boel@care4sail.com 

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

von Platen, Per Fredrik
plan- och bygglagsexpert 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: 
Holm, Kaj
sammankallande
tel: 040-45 17 73 

Ralman, Maria
tel: 070-549 60 70 

Wetterlöf, Ulla
tel: 040-45 25 98 

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

 Formgivning:
 Tobias Neumann (tobias@neumann.se)

Foto:
Tobias Neumann, Claes Persson,
Ann Theander

Tryckeri: 
Printing Malmö AB (www.printing.se)

Villaägarföreningen
www.ljungskogen.info

Vägföreningen
www.ljungskogensvagforening.nu

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och 
sekreterare för årsmötet 

3. Val av två justeringsmän 

4. Föredragning av röstlängd 

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

6. Föredragning av styrelsens 
avlämnade årsredovisning för 
verksamhetsåret 2009 inne-
hållande verksamhets-
berättelse samt resultat- och 
balansräkning. 

7. Redovisning av revisorernas 
berättelse. 

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

9. Fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen för det gångna verk-
samhetsåret. 

10. Redogörelse för styrelsens 
arbete med ny brygga 

11. Val av styrelseledamöter 
jämte suppleanter

12. Val av revisorer jämte
suppleanter 

13. Val av valberedning 

14. Fastställande av årsavgift, 
f n 300 kr 

15. Behandling av till sam-
manträdet, senast den 20 juni  
2010,  väckta förslag (§ 16 i 
stadgarna) 

16. Övriga frågor 

17. Mötets avslutande

Dagordning för årsmöte
Tidpunkt: 4/7 kl. 16.00

Plats: Stranden vid Storvägens parkering
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Nedan lämnas en kortfattad verksamhetsberättelse för 
vårt arbete under 2009 såsom den utformats i vår lämnade 
årsredovisning. Mer utförlig beskrivning av våra aktiviteter 
lämnas i samband med vårt årsmöte i juli.

Styrelsen för Ljungskogens Strandbads Villaägareföre-
ning får härmed avge sin årsberättelse för verksamhetsåret 
2009. Föreningen har som sitt ändamål att bevara Ljung-
skogens Strandbads unika miljö samt att bevaka med-
lemmarnas intressen beträffande säkerhet, ordning och 
trevnad inom området. Med dessa ändamål som grund för 
verksamheten anordnar föreningen ett antal olika aktivi-
teter för medlemmarna samt ser till att vår brygga finns 
på plats och underhålls. Föreningen bevakar, på uppdrag 
av AB Ljungskogens Strandbad, att servitutsföreskrifterna 
inskrivna i allas våra fastigheter efterlevs.  Detta 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 Varje-
handa.

Som styrelse har under året verkat följande ledamöter;

Ann Theander, (ordförande), Agneta Neumann (sekrete-
rare/suppleant), Boel Turesson (kassör/ordinarie), Esbjörn 
Vrang, (ordinarie), Kenneth Thuresson (ordinarie), Claes 
Persson (ordinarie), Mats Persson (suppleant), Per Fredrik 
von Platen (suppleant), Helene Roos (suppleant) samt 
Cecilia Petersen (suppleant). 

Revisorer har varit Mikael Bengtsson och Rodika Klinge 
(ordinarie) samt Nils A Öhman och Stephan Palmstierna 
(suppleanter)

Styrelsen har haft 6 st protokollförda möten under verk-
samhetsåret samt ett årsmöte som avhölls den 2 juli. 
Årsmötet inleddes med lättare förtäring i form av sill och 

nubbe med tillbehör och därefter underhöll Hans 
Korhonen med beskrivning av Foteviken – en historisk 
plats.  

Ekonomi
Verksamheten finansieras genom en årlig avgift på kr 300 
från respektive fastighetsägare. Ett 500- tal medlemmar 
erlade avgift under 2009. Föreningen redovisade en förlust 
för 2009 på kr – 41 507. Förlusten orsakades huvudsak-
ligen av osedvanligt höga kostnader för bryggans iord-
ningsställande samt även av extraordinära kostnader för 
det nya bryggprojektet. I övrigt hänvisas till resultat- och 
balansräkning för verksamhetsåret.

Styrelsens aktiviteter under verksamhetsåret har huvud-
sakligen varit följande:
. Valborgsfirande vid Ljunghusens Golfklubb
. Arbete med iläggning, upptagning och underhåll av 
brygga och flotte
. Support till simskola
. Midsommarfirande vid Sollidenplan med sång, dans och 
hästtransport för de minsta
. Årsmöte med föreläsning och förtäring den 2 juli
. Strandfest med musik och fyrverkeri den 1 augusti
. Bevakning av servitutsföreskrifterna

Verksamhetsåret 2009 har för styrelsens del även inne-
burit mycket arbete med projektet ny brygga. Mer utförlig 
beskrivning av detta arbete kan ni finna separat beskrivet i 
Varjehanda.

För Ljungskogens Strandbads Villaägareförening
Ann Theander, ordförande

           LJUNGSKOGENS STR ANDBADS VILL AÄGARFÖRENING

Förvaltningsberättelse
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           LJUNGSKOGENS STR ANDBADS VILL AÄGARFÖRENING

   Balans & Resultat
RESULTATRÄKNING 2009 2008

Intäkter

Medlemsavgifter 139,200 149,850

Övriga intäktert 663 8,791

139,863 158,641

Kostnader

Badbrygga 68,572 17,298

Badflotte 18,944 3,781

Strandfest 21,288 17,106

Adm kostnader 0 9,958

Porto 5,065 908

Midsommarfest 9,031 9,607

Försäkring 1,693 1,691

Uppvaktning o gåvor 1,725 0

Styrelsearvoden 21,919 20,500

Valborgsmässobål 0 372

Bidrag till simskola 3,000 3,431

Årsmöteskostnader 560 4,249

Bankkostnader 2,888 2,376

div. övriga kostnader 7,101 4,632

-161,786 -95,909

Resultat före avskrivningar -21,923 62,732

Avskrivning simskolebod 3,484 3,484

Avskrivning badflotte 4,500 4,500

Avsättning till bryggfond 11,600 12,500

-19,584 -20,484

Årets resultat -41,507 42,248

BALANSRÄKNING PER 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Postgiro 3,709 24,858

Bank 830,124 261,773

Bank bryggfondskonto 127,303 114,839

Förbättring simskolebod 3,485 6,969

Badflotte 9,000 13,500

Övriga fordringar 995 1,800

Summa tillgångar 974,616 423,739

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

Leverantörsskuld 0 15,700

Ej uttagna styrelsearvoden 0 3,165

Upplupna kostnader 879 3,252

879 22,117

Badbryggsfond

Ingående balans 93,133 80,633

Fond ny brygga 602,022 0

Avsättning för året 11,600 12,500

706,755 93,133

Eget kapital

Ingående kapital 308,489 266,241

Årets resultat -41,507 42,248

266,982 308,489

Summa skulder och eget kapital 974,616 423,739
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Ljungskogens Vägförening får härmed avge 
redovisning för föreningens förvaltning under räkenskaps-
året 2009.

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 2010 presenteras på annan plats 
i denna tidning. 

Styrelse och revisorer 
Styrelsen har bestått av ordinarie ledamöterna Björn 
Romansoff, Gunilla Jerndell, Per Ingolf Andersson, Mats 
Kristensson, Kristin Roos, Charlotte Lendrop med Göran 
Lindahl och Eva Östling Ohlén som suppleanter. Styrelsen 
har konstituerat sig som följer, ordförande Björn 
Romansoff, sekreterare Charlotte Lendrop, kassör Gunilla 
Jerndell.

Övriga ansvarsområden:
Underhåll vägnätet, Per Ingolf Andersson och Mats Kris-
tensson. Underhåll gemensamhetsanläggningar och natur-
vårdsområden, Per Ingolf Andersson och Kristin Roos.

Entreprenader, Per Ingolf Andersson

Revisor har varit Inger Walle och Jacob Skanse. 

Verksamhet  
Grusvägarna
Traditionell hyvling och vårsaltning av grusvägarna har ut-
förts. Vägarna kommer att hyvlas var 6-7 vecka. Vid behov 
kommer ytterligare dammbindning utföras. 

Asfaltvägarna
Håligheterna i de asfalterade ytorna kommer fortlöpande 
att åtgärdas. Ojämnheterna i framförallt Kinellsväg kommer 
att åtgärdas under första veckan i juni.
 
Grönområden 
Slyrensning och gallringsarbeten kommer att utföras i en-
lighet med vår nya skötselplan.

Ris grenar och dylikt
Som vanligt vill Räddningstjänsten göra oss fastighets-
ägare uppmärksamma på att inte låta ”rishögar” ligga, 
dessa skall snarast bortforslas, bl.a. för att eliminera brand-
risken.    

Pumpstation  
Pumpstation har nu varit i drift i snart två år och det är tid 
för garantibesiktning. Anläggningen har fungerat utmärkt 
och har lätt klarat av de stora vattenmängderna efter snö-
smältningen. Garantibesiktning sker i slutet på juni månad. 
Avtal har tecknats med entreprenör för allmänt underhåll 
av anläggningen. 

Trafiksäkerheten 
I enlighet med det beslut som fattades på förra årsmötet 
kommer en avsmalning att byggas i början av Storvägen, 
strax norr om Fasanvägen. Även linjemålningar på utvalda 
ställen kommer att ske. Detta arbete utförs i början av juni, 
då passar vi även på att snygga till området runt pump-
stationen. 

                              LJUNGSKOGENS VÄGFÖRENING

Förvaltningsberättelse
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Intäkter Budget förslag 
2010

Resultat år 
2009

Resultat år 
2008

Medlemsavgifter 1,186,500 1,186,500 949,300

Kommunala bidrag 200,714 200,714 200,714

Statliga bidrag 14,277 13,271 12,885

Övriga ersättningar o intäkter 20,000 22,750 18,349

Bidrag Vellinge k. avs pumpstation 0 0 750,000

Summa intäkter 1,421,491 1,423,235 1,931,248

Trafiksäkerhet -125,000 0 0

Vintervägar/snöröjning -55,000 -813 0

Grusvägar -390,000 -328,410 -332,356

Belagda vägar -150,000 -9,313 -40,375

Renhållning -12,000 0 -3,588

Skyltar -15,000 -9,029 -20,418

Skogsskötsel -285,000 -199,912 -46,505

Dikning -100,000 -479,418 -1,121,024

Pumpstation drift/underhåll -30,000 -14,606 0

Summa direkta kostnader -1,162,000 -1,041,500 -1,564,266

Bruttovinst 259,491 381,736 366,982

Personalkostnader

Löner 0 0 -9,100

Arvoden -50,000 -47,000 -44,495

Sociala avgifter -18,000 -15,500 -15,411

Summa personalkostnader -68,000 -62,500 -69,006

Övriga kostnader

Konsultationer -25,000 -23,281 -32,500

Kontorsmaterial, porto -9,000 -8,141 -9217.2

Varjehanda -25,000 -39,681 -35,094

Medlemsregister och databehandling -23,000 -23,000 -22,000

Advokatkostnader 0 0 -10,625

Försäkringar -2,000 -1,736 -1,472

Sammanträdeskostnader -12,000 -7,657 -11,671

Bankkostnader, övriga kostnader -17,000 -18,128 -7,035

Summa övriga kostnader -113,000 -121,624 -129,614

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

Årets resultat 96 119,217 89,967

Ränteintäkter 0 1,343 20,485

Räntekostnader 0 0 0

Resultat efter finansiella intäkter 
och kostnader

96 120,560 110,452

Balansräkning per 2009-12-31 2008-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Park- och gatumark utan åsatt 
taxeringsvärde

0 0

Pumpstation 783,949 783,949

Ack avskrivning pumpstation -156,790 -78,395

627,159 705,554

Omsättningstillgångar

Plusgiro 591,142 630

Företagskonto 0 832,432

Värdepapper 0 0

Skattefordran 79 78

Diverse fordringar 100,857 100,357

692,078 933,497

Summa tillgångar 1,319,237 1,639,051

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 9,398 58,523

Upplupna kostnader / diverse 
skulder

272,736 663,985

Avsättning för oförutsedda 
kostnader

300,000 300,000

582,134 1,022,508

Eget kapital

Ingående kapital 616,543 464,815

Årets resultat 120,560 151,728

737,103 616,543

Summa skulder och eget 
kapital

1,319,237 1,639,051

                              LJUNGSKOGENS VÄGFÖRENING

       Balans & Resultat
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                              LJUNGSKOGENS VÄGFÖRENING

Årsmöte & Styrelse

Björn Romansoff
Ordförande
tel 040-45 54 66
mobil 070-600 47 18

Charlotte Lendrop
Sekreterare
tel 040-45 02 11 
mobil 0708-47 37 00

Gunilla Jerndell
Kassör
tel 040-45 00 25 
mobil 0708-91 86 16

Göran Lindahl
Suppleant
tel 070-482 69 00

Övriga ledamöter
Per Ingolf Andersson
Mats Kristensson
Kristin Roos

Övriga ansvarsområden:
Underhåll vägnätet
Per Ingolf Andersson &
Mats Kristensson

Underhåll
gemensamhetsanläggningar och 
naturvårdsområden
Per Ingolf Andersson &
Kristin Roos

Entreprenader
Per Ingolf Andersson

Revisorer
Inger Walle
tel  040-45 72 24 

Jacob Skanse
tel 040-45 14 50

1. Val av ordförande och 
sekreterare för sammanträdet

2. Val av två justeringsmän

3. Stämman behörigen kallad

4. Beslut om dagordning för 
årsmötet

5. Styrelseberättelse för det 
gångna verksamhetsåret

6. Revisionsberättelse jämte 
frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen

7. Inkomna ärenden och
motioner

8. Arvode till nästkommande års 
styrelse och revisorer

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

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

11. Val av styrelseledamöter och 
suppleanter samt utseende av 
styrelseordförande

12. Val av revisorer och
suppleanter

13. Val av valberedning och 
utseende av sammankallande

14. Övriga frågor

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

16. Mötets avslutande

Dagordning för årsmöte
Tidpunkt: 6/7 kl. 18.30
Plats: Ljungenskolan

Meddela alltid ägarbyte
gunilla.jerndell@mhklund.se
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Styrelsen har två  framställningar till årsmötet 

1 Styrelsen vill ha fullmakt från årsmötet att föra frågan om 
bildandet av en ny förening norr om Falsterbovägen med 
innebörden att detta område i framtiden inte kommer att 
tillhöra vår förening.

2 Styrelsen vill ha fullmakt från årsmötet om bildandet av 
en ny gemensamhetsförening kallad bredband.

Anledningen till detta är att vi blivit uppvaktade av en
operatör (Tele 2) som vill bekosta en utbyggnad av ett fib-
erbaserat bredbandsnät inom vårt område. Kostnaden för 
oss medlemmar är beräknad till 150 kronor per månad. 
Avgiften är likvärdig den fasta avgift Telia-Sonera debiterar 
idag, avgiften är dessutom fast i sju år.

I denna avgift ingår fast telefoni med bibehållet telefon-
nummer att användas på samma sätt som man gör idag 
och i samma telefonjack.

I avgiften ingår också en bredbandshastighet om 100 
megabit/sekund. Denna anslutning placeras bredvid den 
inkommande telefonanslutningen inne i fastigheten.
Hela TV utbudet är också  tillgängligt via bredbandsnätet 
och enligt expertisen till bästa kvalitet.

Sammanfattningsvis vill styrelsen ha fullmakt att genom-
föra förhandlingar med operatörer för att verkställa ovan-
stående inom den kostnadsram som presenterats ovan.

Experter kommer att närvara vid årsmötet för eventuella 
frågor. 

Motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen 
 

Ljungskogens Vägförening
Björn Romansoff, ordf.

                              LJUNGSKOGENS VÄGFÖRENING

Framställning till årsmötet

Märkning av brevlådor 
På förekommen anledning 

uppmanas boende i området 
att se över sin märkning av 

respektive fastighets brevlåda. 
Denna skall ha tydligt namn 

alternativt gatunummer för att 
underlätta posthanteringen för 

brevbärarna.
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           LJUNGSKOGEN

Midsommar & Strandfest

Att ha en golfklubb nära höjer 
värdet på ditt hus

Det kan varenda mäklare intyga. Och det syns på värdet 
av husen i Ljungskogen. Men golfklubben är inte bara för 
golf. På golfklubben finns en av Skånes allra bästa restau-
ranger. Här kan alla äta oavsett om de är golfare eller ej. 
Och du kan abonnera restaurangen för fester som bröl-
lop, födelsedagar och annat. På golfklubben kan du också 
köpa snygga, moderiktiga och funktionella kläder som 
passar inte bara på golfbanan utan också på jobbet och 
fritiden. Ska du arrangera ett möte för upp till 20 per-
soner kan du hyra golfklubbens mötesrum till ett mycket 
humant pris.

Kansli 040-45 80 00 Restaurang 040-45 35 81 Shop 040-45 25 61 
www.info@ljgk.se          info@ljgk.se 

Midsommarafton infaller i år den 25 juni. Villaägareförening-
ens omtyckta midsommarfest börjar som vanligt med att ge-
mensamt klä och resa midsommarstången på Sollidenplan 
kl 10.00. De populära hästtransporterna för de minsta, avgår 
från korsningen Sollidenvägen/Solbacksvägen kl 11.30. Mid-
sommardans med musikanter och lekar startar  kl 13.00. Ta 
gärna med kaffekorgen. Ett annat populärt arrangemang är 
Strandfesten vid Storvägsbryggan. I år äger den rum lör-
dagen den 31 juli, musiken spelar upp till dans från kl 20.00. 
Medtag eget möblemang och matsäck  och som alltid lämna 
grillen hemma då vi som alla säkert redan vet, befinner oss i 
ett naturvårdsområde. Vi är tacksamma för din hjälp att lägga 
ut dansgolv och sätta upp dansbandshytten samma dag kl 
10.00 och likaledes med nedmontering dagen efter kl 11.00. 
Tack på förhand och väl mött önskar Villaägareföreningen. 
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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 5 juli.  
Denna dag är der 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 under fyra veckor framåt. Boka redan nu in 
veckorna 27, 28, 29 och 30 i kalendern för barnens sommarakt-
iviteter! 

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 förutsättning för att kunna delta i årets simskola är att barnen 
fyller tre år under 2010. 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 bårvett 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 
promovering 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

Trelleborgs simsällskap (TSS)

           LJUNGSKOGEN

Tennisskola & Simskola

Abonnemangstid: 29/5 - 29/8

Tennisskola:
. Period 1: 21/6 - 16/10
. Period 2: 19/10 - 13/10
Tennisskoleavslutning och MOP-Cup den 13/8

Ljungskogscupen lördagen den 31 juli med 
reservdag söndagen den 1 augusti

Drop-in tennis:
Torsdagar kl 20-21 mellan den 10/6 - 12/8
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HOPPET
Text: Mikael Neumann

Området vid Falsterbokanalen är något av en oas på 
Näset där man annars idag bygger hysteriskt. Kanalen 
ligger som den låg för över sextio år sen, vilket jag som 
den bakåtsträvare jag är älskar.
En morgon läser jag till min stora skräck och förtvivlan 
i tidningen att man i Vellinge kommun har planer på att 
bygga hyreshus på ena sidan av kanalen.
“Vad är det för en idiot som kommer på en sån idé” 
frågade jag en av mina bästa vänner Uffe - en lysande 
arkitekt som bor på Näset.
“Det är jag”, sa han glädjestrålande!
Sen blev det en glödande diskussion om exploateringens 
välsignelse och förbannelse i flera timmar, innan vi bör-
jade prata gamla goda minnen, bland annat en gemen-
sam händelse vid just Falsterbokanalen.
Som 17 åring var jag lika modig och spänstig som jag är 
idag vid 61 års ålder, dock var jag en aning mera dum-
dristig. Uffe och jag stod en varm sommardag i bad-
byxor längst ute på Falsterbokanalens pir vid Östersjö-
sidan och tittade på alla båtar som gick igenom kanalen. 
Långt ut i horisonten kunde vi skymta Bornholmsfärjan 
som på den tiden passerade genom kanalen. Medan vi 
pratade brudar, fester och brist på pengar såg vi med 
förvåning hur fort den stora Bornholmsfärjan närmade 
sig kanalen.
“Vad får jag om jag hoppar i vattnet nu och simmar över 
till andra piren framför färjan?”, frågade jag Uffe.

“Inget”, sa han medan båten kom allt närmre.
“Vad får jag om jag hoppar nu då?”, frågade jag nån 
minut senare när färjan började te sig jättelik.
“Inget”, sa han.
“Nu då!?”, skrek jag.
“Tjugofem kronor!”, ropade han, helt säker på att jag 
inte skulle vara så dum.
Men tjugofem kronor på den tiden var för mig vad tre 
miljarder dollar är för Bill Gates idag, så jag hoppade! 
Om färjan såg stor ut när jag stod på piren, blev den 
monstruös när jag låg i vattnet. Jag har aldrig sett en så 
stor front på en båt nån gång och aldrig har jag simmat 
så fort i hela mitt liv. Johnny Weissmüllers OS-rekord 
från 1924 flög all världens väg. Det relativt korta avstån-
det mellan kanalens två pirar förvandlades till flera mil i 
mitt medvetande. Båten växte och växte och jag krympte 
och krympte. Jag hann precis förbi. Så gott som med-
vetslös äntrade jag den rostiga stegen upp till piren, där 
några lustfiskare skrek nånting om jävla idiot. Det var 
inte det jag i mitt hjältemod ville höra.
När jag nu 44 år senare frågade Uffe vad han tänkte den 
gången Bornholmsbåten passerade och jag försvann ur 
sikte svarade han:
“I nästan en halv minut levde jag på hoppet att du inte 
skulle klara det! Betänk att tjugofem kronor var en 
förmögenhet för mig på den tiden. Sen levde du gott på 
mina pengar i flera dagar. Det blev en dyrköpt insikt för 
mig att man verkligen kan leva på hoppet.”
Huruvida Uffe genomför sin bebyggelse vid Falster-
bokanalen är i skrivande stund ovisst, men gör han det, 
åstadkommer han ett större övertramp än det jag gjorde 
för över 40 år sen.
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Det har blivit alltmer populärt med 
vattensport och Näset har visat sig 
vara nära nog optimalt för att utöva 
flera av dessa sporterna. Vad är då som 
gör Falsterbonäset så speciellt? För 
att förstå det måste man först dela in 
vattensporterna i två huvudgrupper  
där den ena innehåller de sporter som 
kräver svag vind och den andra kräver 
kraftig vind. Det finns förstås även 
några sporter som fungerar väl obe-
roende av vindförhållandet.  Det är inte 
enbart vinden som påverkar utan även 
geografin. Hur den påverkar beror på 
valet av sport. Bland de sporter som 
kräver svag vind finner vi vattenski-
dor, wakeboard, wakeskate, tubing 
m.m. Gemensamt för alla dessa är att 
de kräver en båt som drar utövaren 
efter sig. Anledningen till att de inte tål 
mycket vind är att vinden driver upp 
vågor på havet och det är just vågorna 
man vill undvika. Det är inte många 
dagar på ett år vi har s.k. plattvatten 
som man kan spegla sig i och därför 
måste man förlita sig på geografin. I 
och med att Näset ser ut som det gör 
finns det nästan alltid någonstans där 
det är lä vilket ger möjligheten för 
lugna vattenförhållanden.  I Kämpinge 
finns en klubb för vattenskidor och 
wakeboard. Att många båtar kör all-
deles för nära land har troligtvis sin 
förklaring i att ytförhållandena är
bättre ju närmre land man kommer. 
Lyckligtvis är de flesta båtar såpass
djupgående att de inte kommer så 
nära de som badar. Värre är det med 
alla vattenskotrar som inte behöver 

många centimeters vattendjup för att 
att kunna köra i full fart, vilket utan 

vidare kan röra sig om hastigheter en 
bra bit över 50 km/tim. Ljunghusen 
har emellertid varit ganska förskonad 
från vattenskotrar vilket nog mest 
beror på att det inte finns någon bra 
plats att köra ner dem i vattnet på. Då 
en vattenskoter accelererar betydligt 
snabbare än de flesta bilar kan ni själva 
tänka er vilken otrolig fartkänsla det 
är. De nya skotrarna är förhållandevis 
miljövänliga och så länge de inte kör 
på förbjudna områden får vi låta de 
lilla fåtalet som har sådana njuta av sin 
sport.
   De i särklass vanligast förekom-
mande vattensporterna 
är båda vind-beroende 
- vindsurfing och kite-
surfing. Återigen spelar 
geografin en stor roll 
då oavsett vindriktning 
kan brädseglarna slippa 
den förhatliga frånlands-
vinden. Lite förenklat kan 
man säga att frånlands-
vind ställer 

högre krav och är betydligt farligare 
då man kan driva ut till havs till skill-
nad från pålandsvind där man driver 
in till land. Våra långa grunda sand-
stränder är perfekta för såväl nybörjare 
som proffs. Kitesurfing har kommit 
starkt de senaste åren och är här för att 
stanna. Tyvärr har ibland badgästerna 
känt sig skrämda av surfarna vilket är 
fullt naturligt. Nya regler har satts upp 
vilket alla seriösa surfare känner till och 
respekterar. Ett litet fåtal verkar inte 
bry sig, vilket drabbar alla surfare neg-
ativt. Nästan samtliga av sporterna jag 
nämnt hämtar mycket inspiration från 
skateboard-åkning och då inte minst 
vad gäller livsstil, attityd och inte minst 
alla trix som går att förflytta till vattnet. 
Jag hoppas att alla kan samsas om vårt 
fantastiska näs och låta såväl fågel-
skådare, golfare och vattensportare 
njuta av sina intressen utan konflikter.

/Tobias Neumann

                                                           NÄSET

Ett paradis för vattensport
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D a g o r d n i n g  -  Ä r e n d e l i s t a 

Vid årsmötet 2010 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 förvaltningsberättelse (balans- och resul-
taträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisio-
nen 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. 

Plats: Bastun, Storvägen 66.
Tid: lördagen den 17 juli, 2010, klockan 10.00

                LJUNGSKOGENS BASTUFÖRENING

Kallelse till årsmöte 2010

Årsmöte
Badhytternas Vänner 

Badhytternas Vänner har årsmöte den 3 juli 
kl 11.00 vid bastun intill Storvägens
parkeringsplats och alla är välkomna!

Spikförbud råder ej på fastigheten 9:40, dvs bad-
hyttsområdet. Vi ber samtliga badhyttsägare att 

underhålla sina hytt.
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Lördagen den 31/5 invigdes Ljungskogens boulbana. 
Göran Holm klippte bandet inför ett femtiotal laddade 
bouleentusiaster. Det bjöds på Gammeldansk och up-
pvisningsspel. Det är kul att Ljungskogen har fått två 
stycken fina boulebanor och vi hoppas förstås att de kom-
mer skänka de boende mycket glädje. Det är inte tänkt 
som en plats där vi ska utkämpa strider likt gladiatorerna, 
även om det säkerligen kommer att ske. Det är främst 
meningen att banorna ska vara en trivsam mötesplats och 
samlingspunkt för alla boende. Man bör givetvis ta med 
sig en picknickkorg så man kan njuta av lite mat och dryck 
mellan matcherna.

Ansökan om medlemskap i Ljungskogens Strandbads 
Bouleförening till Prins Bertils åminnelse kan postas
föreningen under adress:

Petersens väg 6
236 42 Höllviken

eller via e-post:
ljungskogenboule@yahoo.se

För spontanspel och instruktion under lättsamma former:
Onsdagar kl. 18.00 & Lördagar kl. 15.00 under Juli

           LJUNGSKOGENS BOULEFÖRENING

Invigning av Boulebana

Ny lokal - inomhus i Solsäters 
ridhus i Räng, Höllviken.

Spelas onsdagar-lördagar 
1 juli - 31 juli 2010.

Restaurang Edelweiss i egen regi!

i Tyrolen!
Sven Melander
              Mikael Neumann
        Tommy Juth

Sven MelanderSven Melander

Gästartist: 
Alptoppsstjärnan 

Galna Gretchen

Maggan 
Bäcklin

Ny lokal,
numrerade
platser &
ny show!

Biljetter: www.semestersabotorerna.se, 0703-235 888
eller på Solsäter mån-lörd 11.00-15.00.

Nu ska vi hela vägen in till land
Många har valt att sponsra vår nya åretruntbrygga. Stort tack 

för det! Vi har i skrivande stund ca 90% av de medel som krävs 
för att vi skall kunna betala slutfaktura och avsätta medel till 
framtida underhåll av bryggan. Bara de senaste veckorna då 
bryggan börjat ta form har många anmält sitt intresse. Både 
nya och redan existerande sponsorer väljer att köpa en eller 

flera plankor.

Ta chansen du också och delta i sponsringen.
Köp en planka för 2.000 kr

Har du redan sponsrat ta chansen att utöka din sponsring till 
flera plankor! Barnen, hunden, katten ja det finns många som 

kan få sitt namn intecknat på bryggan. 
Mer info på www.ljungskogen.info
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15/6-15/8	 Bygg-	och	spikförbud
25/6	 	 Midsommarfirande	Sollidenplan
3/7	 	 Årsmöte	Badhytternas	Vänner
4/7	 	 Årsmöte	Villaägarföreningen
4/7	 	 Invigning	av	bryggan
5/7	 	 Inskrivning	simskola
6/7	 	 Årsmöte	Vägföreningen
17/7	 	 Årsmöte	Bastuföreningen
31/7	 	 Ljungskogscupen	i	Tennis	(alt.	1/8)
31/7	 	 Strandfest


