
 

 

Verksamhetsberättelse 2019 för  
Ljungabolets Intresseförening 
 
Ljungabolets Intresseförening lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2019. 
 
Organisation 
 
Ljungabolets Intresseförening har vid 2019 års utgång 86 medlemmar 
 
Styrelsens sammansättning har under året varit följande: 
Ordförande:   Claes-Göran Widén 
Kassör & Sekreterare:  Stefan Ahlberg 
Övriga ledamöter  Eva Fjäll 
    Mattias Jensen 
    Lars Kryhl 
 
Suppleant:   Ida Kjellsö 
    Ove Svensson 
 
Revisorer:   Carina  Aberger Hammarstrand 
    Annika Jensen  
 
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden 
 
Inledning 
Ljungabolets Intresseförening har under året aktivt arbetat med olika aktiviteter som alla har ett 
gemensamt syfte: 
- att göra Ljungabolet till ett livskraftigt och attraktivt område både idag och i framtiden 
- att skapa en genuin och god sammanhållning bland alla boende i området 
- att vara lyhörda för medlemmarnas intresse och att på olika sätt förbättra områdets attraktivitet 
 
För att öka effektiviteten i våra beslutsprocesser har vi diskuterat att införa projektgrupper. 
En sådan projektgrupp har varit utvecklingen av en ny båt – och badbrygga. 
 
Valborgsfirande 
Det blev en blåsig och lite kylig inledning på det traditionella Valborgsfirandet vid Västersjön. 
Ett 20-tal entusiaster trotsade det kyliga vädret och deltog aktivt att hälsa våren välkommen.  
Trots att de yttre förutsättningarna inte var de allra bästa så lyckades ansvarig för majbrasan – 
Stefan Ahlberg att tända 2019 års bål. 
 
Midsommar  
Årets Midsommarfirande blev en enda stor familjefest!  
Redan tidigt på morgonen samlades en stor skara glada och förväntansfulla Ljungabolare för att klä 
och resa midsommarstången.  
På eftermiddagen anordnade Intresseföreningen firandet på fotbollsplanen. Dans runt 
midsommarstång, kaffe med fika, lotterier mm. Ett härligt traditionellt firande med några nya inslag 
som säcklöpning, äppelstafett, ringkastning och korvgrillning. 
Populärt som alltid - gräddbullemaskinen, fiskedamm och godisregn. 
 
 
 



 

 

 
 
Pubafton 
Ljungabolets pubaftnar brukar vara populära och årets upplaga var inget undantag.  
Efter Sveriges seger över England i fotbolls VM för damer strömmade glada Ljungabolare in från 
alla kanter för att umgås och trivas i vår egen ”pub” 
Det blev en härlig kväll som både var festlig och folklig.  
Kvällens trubadur Rick Tritö från Malmö fick anstränga sig utöver det vanliga för att nå ut med sin 
musik i den nästan fullsatta lokalen. 
Vår ambition var att bjuda på några timmars härlig gemenskapsfest för oss som bor i området.  
Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Under kvällen fick vi tips om hur vi kunde 
utveckla våra pubkvällar. Dags att med andra ord ta denna gemytliga tillställning till en ny 
spännande nivå! 
  
Kräftskiva  
Den formella kräftpremiären är borta sedan länge - men traditionen lever kvar. 
I Ljungabolet håller vi starkt på traditionen. Ett rekordstort antal personer njöt av goda kräftor, 
räkor och fantastiska tillbehör. Vacker utsikt över Västersjön och riktig sommarvärme bidrog 
naturligtvis till att stämningen var på topp under hela kvällen. 
Extra tack till alla som ställde upp gjorde denna kväll till en riktig succé! 
Det stora Sjöslaget – blev tyvärr inställt i år. Ingen hade anmält sig till denna intressanta tävling. 
 
Årets julgran 
Varje år ståtar en ståtlig julgran mitt på fotbollsplanen. Årets gran meden utökad belysning spred  
värme och ljus över vår stora samlingsplats. 
 
Lucia 
Något starkare än och luciafirande är svårt att hitta när det gäller traditioner och nostalgi. I Sverige 
har lucia sitt ursprung i en blandning av gammal folktro, legender och historiska fakta. 
Luciafirandet förknippas också med sång och musik.  
Hos oss i Ljungabolet bjuder traditionen sedan många år att Lucia med tärnor kommer till häst. 
Massor med marschaller ramade in tillställningen med Lussebullar, glögg, pepparkakor och en 
värmande eld. Många grannar i Ljungabolet träffades och avnjöt det fina hästburna Luciatåget med 
mycket vacker sång. 
 
Bryggor 
Intresseföreningen ansvarar för skötsel, underhåll, i- och upptagning av båt- och badbryggor. 
Vid årsmötet 2018 fick styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur man kunde utöka antalet 
båtplatser. 
Under året har styrelsen arbetat vidare ned det förslag på ny en båt- och badbrygga. 
Ansökan om dispens för strandskydd har skickats till bygglovshandläggaren på Ängelholms 
kommun. 
Kommunens tf. Miljö- och byggchef besökte Ljungabolet och beslutade sedan att bevilja dispens 
från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av brygga för gemensamhetsnyttjande. 
Beslutet skickades sedan till Länsstyrelsen som överprövade kommunens beslut. 
Länsstyrelsens långa handläggningstid gör att vi först i april 2020 fått ett besked…. 
 
Arbetsdagar 
Intresseföreningen har tillsammans med Samfällighetsföreningen ansvaret för att organisera och 
genomföra två viktiga arbetsdagar.  



 

 

Städdagen är en aktivitet som passar alla människor i alla åldrar. Man hjälper till med vad man kan 
för att städa, reparera och försköna vårt område. Sist men inte minst handlar det om att med 
gemensamma krafter se till att alla bryggor kommer i sjön 
Stort tack till alla som deltog! Tillsammans skapar vi ett attraktivt område som är intressant att bo 
och besöka. 
 
Sammanfattning 
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till alla Er som på ett eller annat sätt medverkat i föreningens 
arbete för att utveckla området. 
 
Ljungabolet den 16 april 2020 
 
 
 
——————————————  ———————————————— 
Claes-Göran Widén    Stefan Ahlberg 
Ordförande     Kassör & Sekreterare 
 
 
 
—————————————-  ————————————————- 
Eva Fjäll     Mattias Jensen 
Ledamot     Ledamot 
 
 
 
—————————————  ———————————————— 
Lars Kryhl     Ida Kjellsö 
Ledamot     Suppleant     
 
 
  
 
  
 
 
   
 
 
 
 


