
Verksamhetsberättelse för 

Lerbergets Byamän ek. för. 2013 

 
Föreningen har under året haft 300 betalande medlemmar. 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten. 

Föreningen styrelse har under 2013 bestått av följande personer; 

 

Ordförande Ulla Andersson 

Vice ordf. Lars Wirén 

Kassör Henry Hjorth 

Sekreterare Claes Eric Ivarsson 

Övriga ledamöter Ann-Christin Axelsson, Rune Bergman, Mia Cox, Jörn Möller, 

Eve Nilsson och Göran Nord  

 

Suppleanter Jörgen Jeppsson, Maud Nilsson och Arne Sandemyr  

 

Valberedning Britt-Marie Andrén, Staffan Lindqvist och Karin Nord  

 

Revisorer  Jessica Svensson och Dag Richardsson 

 

Rev. suppleanter Mats Hallberg och Christer Bogren 

 

Förutom styrelsearbetet har föreningen under året haft följande 5 aktiva kommittéer. De 

sammankallande är understrukna och icke styrelsemedlemmar står kursivt.  

 

Camping- och 

naturkommittén 

 Hamnkommittén  Trivselkommittén 

Lars Wirén 

Ann-Christin Axelsson 

Rune Bergman 

Göran Dreverborn 

Jörgen Jeppsson 

 Bengt Larsson 

Mikael Andersson 

Marcus Bergelin 

Allan Fröjd 

Mats Hallberg 

 Gunilla Pedersén 

Stina Arvidsson 

Anders Hellborg 

Karin Nord 

Mia Cox 

Eve Nilsson 

Arne Sandemyr 

Martin Werner 

 Claes-Eric Ivarsson 

Göran Nord 

Åke Persson 

Tobias Lundqvist  

 

 Ulla Andersson 

Ingrid Hallberg ansv. Hoddan 

Aktiva i museet  Redaktionskommittén   

Birgitta Stefansson  Monica Strömgren   

Pauli Olsson  Lennart Uddling   

Ronny Hartvigsson 

Roland Skoog     

Carl-Johan Ståhl 

Valter Johansson 

  

 Stina Arvidsson  

Björn Lindblad 

Mats Müller 

Martin Werner 

  

     

     

     

     

 



Bystämma 

Årets bystämma (årsmöte) hölls den 24 mars på restaurang Skogsbrynet med Mats Hallberg 

som ordförande. På stämman beslöts det att årsavgiften skulle vara oförändrad 200 kr år 2013. 

 

Kommittén för Camping och Natur 

Campingen drevs liksom tidigare av vår arrendator First Camp. 

Campingsäsongen gick bra med fint väder. Lerbergets Camping har fördel av en bra balans 

mellan säsongs- och korttidsgäster, vilket gör att vi är mindre känsliga för väder och vind. 

 Rosengrenska huset är det tidigare boningshuset för familjen som brukade marken där det nu 

är camping. Det är sedan några år allvarligt fuktskadat och taget ur drift som hygienlokal. Vi 

har beslutat att bevara det. I slutet av 2013 kom vi överens med First Camp att bygga om 

huset till disk och kök för den västra sidan av campingen. Dessutom kommer en toalett och 

separat lokal för tömning av toatankar att finnas. Vi har åtagit oss att renovera husets stomme 

in och utvändigt och First Camp står för inredning och utrustning. Ansökan om bygglov för 

denna ändring är inlämnad till kommunen och vi har ännu inte fått svar. Vi har också kommit 

överens med First camp att dra fram fiberoptisk kabel för internet med hög hastighet till 

campingen. Detta finansieras av en höjning av arrendet. 

I slutet av året drog först stormen Simone fram över vår skog och fällde träd. När vi började 

bli klara med röjningen slog nästa storm Sven till från en annan riktning och fällde ett stort 

antal stora träd. Vi är nu klara med röjningen och borttransport av ved och ris efter många 

dagars arbete.  

Efter stormarna är det ett stort behov av nyplantering. Denna större plantering får tyvärr anstå 

till våren 2015 eftersom samtliga platser först måste mätas upp med dagens gällande 

storlekskrav. Under 2013 planterades björk tall och ek i luckor i skogen. Planteringen skedde 

genom omflyttning av plantor och samtliga försågs med nätburar som skydd mot kaninskador. 

Tyvärr fick inte alla burar vara i fred utan har fått kompletteras. Under hösten såddes ca 200 

ekollon i luckor i nedre strandskogen.  

Vår nya badbrygga fick halkmatta och ny omklädningsbänk och blev flitigt använd i det 

vackra vädret. 

Hamnkommittén 

Hamnkommittén har under året haft nio protokollförda möten. I april genomfördes de årliga 

arbetsdagarna. Målning, städning och oljning av bryggorna gjordes. Mycket god uppslutning. 

Alla (med undantag för ”omöjliga” platser) båtplatser uthyrda. Kön till båtplatserna är stadigt 

runt 20-25, vilket visar att vi håller en standard och prisnivå som är acceptabel för marknaden. 

 

Under sommaren gjorde kommunens miljöinspektör en besiktning av hamnen. Ordningen 

bedömdes mycket god men avsaknad av miljöplan påpekades. Besiktningen gav också 

information om att, enligt ett EU-direktiv, måste vi arrangera system för att ta hand om 

bottenfärg vid tvätt av båtar. Hamnkommittén har tagit fram information och ritningar för en 

spolplatta och har för avsikt att projektera under 2014. 

En Miljöplan har tagits fram och godkänts av miljökontoret. Miljöplanen kommer att kopplas 

till hamnordningen. 



Hoddorna har fått en ansiktslyftning. Nya söderfasader, nya dörrar och en vackert handskuren 

namnbräda till museet. 

En ny (begagnad) container har inhandlats. Avsikten är att flytta över verktyg och utrustning 

från hamnboden, för att på så sätt frigöra den lokalen till annat ändamål. 

Höstens stormar fyllde södra hamnbassängen med tång. Arbetet med att muddra kommer att 

inledas på senvinter 2014.   

Gräsytorna på hamnplanen och strandheden norr om hamnen sköttes som vanligt på bästa sätt. 

 

Trivselkommittén 

Kommittén har haft sex protokollförda möten i Ruffen. 

Under året har kommittén ordnat följande aktiviteter: 

Fågelvandring utefter kusten till golfbanan.                                                                       

Valborgsfirande                                                                                                                            

Grillkväll med vintips                                                                                              

Midsommarfirande                                                                                                                        

Kräftskiva på hamnen                                                                                                              

Hjärt- och Lungräddningskurs i samarbete med Räddningskåren i Höganäs                    

Dörrkransbindning i Arken                                                                                                   

Julfest på hamnen                                                                                                                              

Julfest för byns seniorer på restaurang Skogsbrynet                                                                   

Vi har planterat växter i båt och rör på hamnen. 

Sommarutflykt  
Den traditionella vårutflykten fick bli en sommarutflykt då väntetiden för besök till det nya 

akvariet, Den Blå Planet i Köpenhamn, var lång.  

Stina Arvidsson och Gunilla Pedersen hade lagt ner mycket arbete på att få hela turen att 

klaffa perfekt. Från rundvandringen på akvariet, via en klassisk dansk lunch i familiehaven på 

Frederiksberg, till det avslutande eftermiddagskaffet idet rosa caféet vid Öresunds strand.   

 

Galleri Hoddan  
Galleriet har varit uthyrt 10 veckor till konst och konsthantverksutställningar. Utställarna har 

själva ansvarat för hängning och passning av sina utställningar. Vernissage har varit varje 

fredag. I juli och augusti har detta sammanfallit med sillgrillning i hamnen vilket har bidragit 

till extra feststämning. 

Besöksfrekvensen har varit till belåtenhet, dock förstås, beroende av vädret. De flesta 

utställare har varit nöjda och vill gärna komma tillbaka.  

De två senaste säsongerna har avslutats med julutställningar. Första året två helger och 

dagarna emellan, senaste året tre helger i samband med julfest på hamnen. Första året blev en 

kamp mot snö och is. Andra året tog stormen över det mesta och det blev elavbrott och kallt. 

Utställarna är dock ett envist släkte och uthärdade. Försäljningen låg av förståeliga skäl inte 

på topp. Men ett trevligt inslag är det dock på hamnen i juletid med granar och stjärnor i 

bodarnas alla fönster. 

 

Byabladet  

Medlemstidningen, Byabladet, har under året utkommit tre gånger (inklusive ett 

dubbelnummer) med mellan 8 och 16 sidor. 

Redaktionen har bestått av följande personer: Stina Arvidsson, Björn Lindbladh, Martin 

Werner, Lennart Uddling och Monica Strömgren (sammankallande). Mats Müller och Skånsk 

Repro ansvarar för layout och tryckning.  



Ständig medarbetare med ”gamla bilden”: Pauli Ohlsson. 

Redaktionen har träffats minst två gånger inför varje ny tidning, förutom ständig mejl- och 

telefonkontakt. 

Arbetet har fördelats inom gruppen så långt som möjligt efter respektive medarbetares tid, 

önskemål och intresse. 

Innehållet har varierat med referat av aktuella händelser, tillbakablickar, intervjuer med 

intressanta personer, nyheter och information från styrelsen, bildreportage, resereportage m. 

m.. Vi har försökt hålla en hög standard på artiklar och övrigt innehåll och vill skildra 

aktiviteter och frågeställningar bland både äldre och yngre i byn. Flera bidrag har kommit in 

från läsarna, vilket känns bra då vi gärna vill bredda, och på sikt också föryngra, gruppen av 

medarbetare.  

 

Museet 

Hamnmuseet har under sommaren varit öppet fredagar, lördagar och söndagar från den 2 juni 

till den1 september. Värdar under sommaren har varit Rolf Skoog och Ronny Hartvigsson. 

Antalet besökare har varit 392 personer. Inkomsterna från försäljningen av böcker, vykort, 

gamla ex. av Byabladet och kontanta gåvor uppgår till 525 kr.  

Tre personer i museigruppen arbetar vidare med pärmarna om skolan, om byns hus och dess 

tidigare ägare.  Det mesta arbetet sker i hemmet via datorn.  

 

Övriga aktiviteter under året 

Under året har en del aktiviteter genomförts som arrangerats genom styrelsens försorg; 

    

- Sillgrillningen i Lerbergets hamn startade fredagen efter midsommar och fortsatte sen 

ytterligare sex fredagskvällar fram till början av augusti. Medlemmar i styrelsen tog ansvar 

för varsin grillkväll. Sommarens sköna fredagskvällar lade grunden till en god försäljning   

- Julgransutdelning till föreningens medlemmar arrangerades även i år på Mellanskolans 

gård, glögg och pepparkakor serverades till de köande. 

 

Resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att årets resultat på 103 063 kr och från tidigare år balanserat överskott 

balanseras i ny räkning. 

 

På styrelsens vägnar 

Lerberget 8 mars 2014 

 

 

Ulla Andersson 

Ordförande  

 
 

 


