Styrelsemöte 2017-02-20
Plats: Hos Göran Bengtsson, Åsbogatan 18, Borås
Närvarande: Per Johnsson, Bert Dahlgren, Göran Bengtsson och Owe Jungåker. Ej
närvarande Gillis Andersson, Peter Svenningsson, Bengt Unell och Gunnar Gustavsson. Till
mötet hade inbjudits Thomas Mellqvist och Arne Willhammar från Olofsbo Havsbads
Vägförening, punkt 1-13.
1. Vice ordföranden Owe Jungåker öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Det
antecknades att syftet med mötet var att prioritera och om möjligt precisera vilka
åtgärder som skulle begäras av Falkenbergs Kommun.
2. Göran Bengtsson redogjorde för bakgrunden till mötet. Ett stort antal önskemål om
förbättringar i Olofsbo hade framförts vid de båda föreningarnas årsmöten under
sommaren 2016. Detta resulterade i ett ”stormöte” arrangerat av Olofsbo
Stugägarförening där ytterligare synpunkter framfördes. Under hösten skedde
uppvaktning av Falkenbergs Kommun där framkomna förslag till åtgärder
presenterades. Falkenbergs Kommun har därefter vid ett möte med representanter för
föreningarna under januari 2017 visat förståelse för den oro som framförts beträffande
utvecklingen i Olofsbo men samtidigt önskat att föreningarna presenterar vilka åtgärder
som kommunen bör vidta. Kommunen har reserverat 100.000 kr i årets budget.
3. Diskussionerna resulterade i att den högst prioriterade åtgärden är upprustning av
Havsvägen. De enskilda åtgärderna måste tas fram vid ett gemensamt möte med
Falkenbergs kommun. Som exempel på åtgärder nämndes stolar/soffor, flera
avfallskärl, gatubelysning och förändring av trafikavspärrningen vid pizzerian. Den
senare åtgärden krävs då del av Kattegattsleden, den s.k. Fyrleden, kommer att skyltas
upp redan under våren bl.a. över Havsvägen.
4. Vissa åtgärder ansågs självklara och ska vidtas av kommunen omgående. Här avses
skyltning till Olofsbo Havsbad, marknadsföring av Olofsbo Havsbad i broschyrer
m.m. samt rensning/uppröjning av hundbadet samt uppsättning och skötsel av
hundlatriner såväl vid Havsvägen som på stranden.
5. En handikappramp med möjlighet att komma ner till stranden och vattnet med
rullstol/rollator prioriterades också högt. Lämpligen bör denna iordningställas i
anslutning till förbandsstugan. Poängterades också vikten av att kommunen håller den
ren från sand.
6. Gatubelysning utmed Havsvägen är angeläget. Här avses punktbelysning. Bör
diskuteras i samband med åtgärder för upprustning av Havsvägen.
7. Kommunen bör utveckla lekplatsen vid förbandsstugan och samtidigt ta över
ansvaret för densamma.
8. Vidare föreslogs att en badplattform/dykplattform förankras på lämpligt avstånd från
badstranden som ett alternativ till en badbrygga.
9. Mötet ansåg inte att omklädningshytter på stranden var en prioriterad åtgärd.
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10. Oavsett de åtgärder som redovisats ovan ansåg mötet att Falkenbergs Kommun måste
verka kraftfullt för att Olofsbo Camping ska öppna fullt ut igen samt att verksamheten
på Strandkanten/Klittergården återgår till vandrarhem/restaurangrörelse.
11. Båda närvarande föreningar förklarade sig beredda att diskutera vad de kan bidra med
beträffande de föreslagna åtgärderna.
12. Uppdrogs åt Per Johnsson att upprätta förslag till skrivelse till Falkenbergs Kommun
med redovisning av de prioriterade åtgärderna samt begäran om ett arbetsmöte under
mars månad.
13. Ordföranden Owe Jungåker tackade Thomas Mellqvist och Arne Willhammar för deras
medverkan under mötet.
14. Per Johnsson redogjorde för förslag om en Vårpromenad i Olofsbo torsdagen den 25
maj. Beslutades att anordna Vårpromenaden. Per fick i uppdrag att arbeta vidare med
detaljerna.
15. Owe Jungåker tackade Göran Bengtsson för gästfriheten och förklarade mötet avslutat.
16. Nästa styrelsemöte blir söndagen den 9 april kl. 10.00 i stugan i båthamnen.
Vid protokollet:
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