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Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Per Johnsson, Gunnar Gustavsson, Bert Dahlgren, Peter 

Svenningsson och Owe Jungåker. Ej närvarande: Stefan Börjesson, Bengt Unell och Göran 

Bengtsson. 

 
1. Ordföranden Gillis Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ett särskilt 

välkomnande  riktades till Linus Redevall, inbjuden byggnadsinspektör från 

Falkenbergs Kommun. Samtliga närvarande presenterade sig kort för varandra. 

 

2. Som inledande punkt fick Linus Redevall redogöra för ”Riktlinjer för altaner och 

skärmväggar i Olofsbo”. Kommunen har tagit fram dessa efter framställning från 

Olofsbo stugägarförening och för att försöka få ordning på storlekar på altaner och 

skärmväggar. Riktlinjerna har dock ingen juridisk bäring om något ärende hamnar i 

förvaltningsrätten. Kvarteren Ärlan och Tärnan har inte den begränsningen avseende 

altaner och skärmväggar i gällande detaljplan. Linus sänder över gällande detaljplaner 

till Gillis. 

Falkenbergs kommuns hemsida har denna information under Bygga, Bo & Miljö. 

www.falkenberg.se/1/bygga-bo--miljo 

Peter ordnar en länk till vår hemsida www.olofsbo.com.  

Skrea har i princip samma riktlinjer och det framgår även på Falkenbergs kommuns 

hemsida. 

Efter ytterligare en stunds samtal om samarbetsfrågor för Olofsbo havsbad tackade 

ordföranden Linus Redevall för att han tagit sig tid att närvara vid styrelsemötet. 

 

3. Dagordningen godkändes. 

 

4. Föregående protokoll gicks igenom. Uppgiften att hitta soffa/bord till lekplatsen 

återstår.  

 

5. Ekonomisk redovisning: Göran Bengtsson hade lämnat en balans- och resultatrapport 

som bl.a. utvisade att stugägarföreningen så här långt på året ligger ca -1 tkr och årets 

resultat förväntas gå något bättre än budget på -25 tkr. Göran får återkomma om 

tipspromenadernas kostnad på – 10 000 kr mot budget -2000 kr. (Förmodligen 

felbudgeterat då vinsterna kostar den summan). Riktigt bra med tydlig redovisning. 

 

6. Diskuterades budget för 2016. Beslutades att vi måste fastställa budgeten innan 

årsskiftet. Vi löser det genom att vi sänder Göran förslag på vad vi behöver göra under 

2016 och därefter tar Göran fram ett förslag på budget som vi kommer överens om. 

- Putsning och målning av grunden. Bert D ser över. 

- Övriga åtgärder på förbandsstugan. – Bert D och Gillis A. 

- Tipspromenad – Per J och Bert D ser över.  

 

7. Tipspromenader: Per Johnson har haft möte med Åsa Svensson i Båtklubben om 

nästa års tipspromenader. Ett förslag är att göra en ”Vårpromenad” vid Kristi 

himmelfärdshelg.  

Diskuterades också hur man ska kunna locka flera att delta. Förslag framfördes att 

sänka avgiften för vuxna till 15 kr och att lotta ut vissa vinster bland de startande. Per 

http://www.falkenberg.se/1/bygga-bo--miljo
http://www.olofsbo.com/
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har också varit i kontakt med Caravan Club för att undvika ”kollisioner” vid 

arrangerande av tippromenader.  

 

8. Förbandsstugan: Se ev. åtgärder under pkt 6 Budget 2016. Bert D är stugfogde. 

  

9. Midsommar: Kv Alkan arrangerar 2016. Bengt U fortsätter som kontaktman för 

midsommarfirandet. 

 

10. Sommargympan fortsätter 2016 med Anna Ekeroth som ledare. 

 

11. Lekplatsen vid förbandsstugan som vi har hand om har behov av en soffa för 

besökare. Gillis undersöker.  

 

12. Strandloppis 2016: Bengt U fortsätter med denna succé. Det var säkert 200 st 

besökare i år. 

 

13. Fiberdragning i Olofsbo: Två tjejer är intresserade att driva frågan. Gillis kontaktar 

dem och ev. kan de använda vårt medlemsregister. 

 

14. Motioner: Mikael fd ledamot har tagit upp tre motioner till styrelsen: 

1. Längre öppettider i förbandsstugan 2016, gärna till den 18 aug. Gillis undersäker 

med ansvarig sköterska. 

2. Skylt på förbandsstugan som visar namnet och Olofsbo Stugägarförening. Gillis och 

Bert undersöker. 

3. Förbudsskyltar för bilkörning på stranden. Gillis lämnar över frågan till Frank i 

Vägföreningen. 

 

15. Minigolfbana: Ägaren till glasskiosken har skickat in en ansökan till kommunen om 

att få ha en golfbana på andra sidan vägen. Kommunen ser ingen avvikelse från 

detaljplanen. Samfällighetsföreningen är också positiv. Kul! 

 

16. Övriga frågor:  

- Gillis kontaktar Olofsbo Camping om ett möte i samband med april månads 

styrelsemöte. 

- Gällande ev. handikappramp ned till stranden så kan vi försöka ta kontakt med 

centrumutvecklaren i Falkenberg, Henrik Olsson samt även skicka in ett 

medborgarförslag. 

  

17. Avslutning: Gillis Andersson tackade alla för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat.  Nästa styrelsemöte blir i april månad. Gillis återkommer om datum. 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

…………………….   ……………………………. 

Peter Svenningsson   Gillis Andersson 

 


