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Årsmöte den 28 maj 2022, kl. 09.30 i Skoskumsgården 
Nu äntligen ska vi ha ett årsmöte där vi kan träffas fysiskt. Vi har bokat Skoskumsgården och vi 
träffas där kl. 9.30 och föreningen bjuder på kaffe och fralla. Årsmötet börjar därefter kl. 10! 
 
Formell kallelse med dagordning skickas ut i slutet av april och sätts även upp på anslagstavlorna. 
Alla handlingar kommer därefter att finnas tillgängliga på hemsidan, www.sfhv.se, och även fysiskt 
hos vår sekreterare Anneli Andersson Hedhusvägen 41. 
 
Dagordningen innehåller förutom sedvanliga ärenden också följande frågor: 

- Komplettering av befintlig dräneringspump med offert 
- Plan för underhåll de närmaste fem åren med kostnadskalkyl 
- Utredning om lekplats som svar på motion 
- Förslag på höjning av årsavgiften 

 
Städdag den 7 maj kl. 9 
Vi träffas vid föreningens Friggebod och syftet med dagen är att rensa rabatterna runt dräneringsrör 
och att lägga på bark för att försöka hålla ogräset borta under resten av året. Ta gärna med en 
skottkärra till barken och gärna också en såg, sekatör och spade. Vi har många dräneringsrör med 
buskar på olika håll som behöver tillsyn.  
När vi är klara med arbetet fikar vi tillsammans. Ta gärna med barn och barnbarn så har vi bulle med 
saft till dem.  
 
Övrigt 
Vi har haft möten med kommunen om att få bidrag till ny pump för vi menar att vi får 
dagvatten från områden intill oss. Vi har också diskuterat den idé som kommunen har om att 
vi ska ha biologisk mångfald i vårt närområde och då inte få gräs klippt och inte heller att 
nedfallna träd och grenar tas bort. I skrivande stund har vi inte fått svar men förhoppningsvis 
får vi det till städdagen och årsmötet. 



 

Glöm inte att informera oss om Din mejl-adress.  
Ändrar du mailadress så gör det på vår hemsida eller kontakta Frank Linder, 
frank.linder@telia.com. Med rätt adress till Dig så förenklar det arbetet för oss och du får 
information direkt hem till dig.  

 
 
Vår styrelse ser just nu ut så här: 
Ordinarie    Suppleanter 
Claes Brodd, Ordförande    Jan Olsson 
Anneli Andersson, Sekreterare   Thord Paulsson 
Frank Linder, Kassör    Annika Finnander 
Evert Månsson    Torbjörn Sandin 
 
Samfälligheten ansvarar för: 
• Drift och underhåll av ledningsnät för dränering av dagvatten. 
• Drift och underhåll av ledningsnätet tillhörande dräneringspump. 
• Skötsel av områdets grönytor som inte ligger inom resp. enskild fastighet. 
• Gatubelysning – Laholms kommun ansvarar för drift och underhåll (Föreningen  

  har för många år sedan betalat stolparna). 
 

Vi har en friggebod samt en boulebana. Båda belägna på Hedhusvägen. Intill dessa ligger 
dräneringspumpen. I föreningen finns en Trivselkommitté som bl.a. arrangerar Påskbrasan 
med tillhörande aktiviteter samt ordnar tipspromenader under sommaren. Trivselkommittén 
ansvarar för boulebanan samt för uthyrning av partytält, stolar och bord. 
 
 
 
Skummeslövsstrand i april 2022 
 
Claes Brodd 
Ordf.    
 
claes.brodd@hotmail.com,  
0733 128 240 
www.sfhv.se. 
 


