Verksamhetsberättelse för Långasands Fastighetsägareförening 2019
Under verksamhetsåret har föreningen sammanträtt vid 9 tillfällen. Föreningen har haft 249 st
betalande medlemmar.
Säsongen inleddes med den traditionella strandstädningen. Detta år valde vi att förlägga
strandstädningen i samband med påskhelgen, vilket visade sig var ett bra val, då uppslutningen blev
stor. Vi konstaterade att trots att kommunen varit där någon vecka innan, fanns det en del småskräp
att ta hand om. Vädret var soligt och (hyfsat) varmt och många njöt av den grillade korven efter
avslutat arbete.
Även i år firades Valborgsmässoafton på strandplanen. Det bjöds på underhållning i form av sång och
tal till våren. Som vanligt flammade valborgsmässobålet muntert och eftersläckningen tog sin tid.
Midsommar firades traditionsenligt vid Strandstugan och började på morgonen med lövhämtning
med traktor för barnen och några hugade föräldrar. Stången kläddes gemensamt och kransarna
bands. På eftermiddagen började firandet med att stången restes och därefter inleddes dansen kring
stången som avslutades med lekar och glass till barnen. Dansen och lekarna leddes av
Anna-Katharina Detert. Lotteriförsäljningen gick som vanligt mycket bra.
På midsommardagen kunde man gå tipspromenad. Ca 120 personer nappade på erbjudandet och
traskade runt för att svara på de frågor Hans Andersson och John Langvall satt ihop. Även denna dag
såldes lotter.
Hantverksdagarna på Ann-Maries loge var som vanligt välbesökta. Många tog också tillfället i akt att
njuta av kaffe med dopp som fanns till försäljning.
14 juli anordnades bouletävlingen ”La Pétoncle” på Långasands boulebanor för tredje året i rad. Nio
par var med och spelade mot varandra. Det bjöds också på enklare tilltugg, samt drycker till
självkostnadspris.
Årsmötet hölls 9 juli på Anne-Maries loge. Ca ett 50-tal medlemmar dök upp. Avtackning av John
Langvall och Carina Dynebrink, samt revisor Christer Knutsson skedde. Vi delade också ut 2019 års
miljöpris till Hans Andersson för hans mångåriga arbete och underhåll av gångstigarna i området.
Föreningen bjöd på kaffe och kaka.
Sandbyggartävlingen genomfördes traditionsenligt och ett stort antal lag startade. Juryn fick ett svårt
jobb att utse vinnarna i de olika klasserna. Glass delades ut till alla deltagare efter välförtjänta timmar
av skapande.
Nytt för året var att föreningen tillsammans med Ugglarps byalag genomförde tisdagsföreläsningar
med frukost, fem tisdagar i juli. Kortare föreläsningar hölls på Anne-Maries loge av fem lokala
inspiratörer och frukostarna blev mycket välbesökta och uppskattade.
Föreningen anordnade även en guidad vandring i samarbete med Långasands Vägförening, där
Länsstyrelsen berättade om utvecklingen av närområdet.
Vi har också bytt bank till Sparbanken i Falkenberg, bl a för att sänka kostnader och få tillgång till
Swish. Vi har bytt leverantör av IT-tjänster och hemsida för att få ner kostnader och mer
funktionalitet.
Vi har initierat ett samarbete med Långasands Vägförening, Långasands Idrottsförening och Ugglarps
byalag för att identifiera gemensamma utmaningar och möjliga samarbeten.

Vi har reviderat våra stadgar, som årsmötet godkände vid årsmötet 2019.

Styrelsen har bestått av;
Thérèse Troedsson, ordförande vald till årsmötet 2021
Marie Pettersson, sekreterare vald till årsmötet 2021
Carl Tönsgård, IT-frågor

vald till årsmötet 2021

Karin Hellberg, kassör

vald till årsmötet 2020

Hans Andersson

vald till årsmötet 2020

Krister Gunnarsson, fyllnadsval vald till årsmötet 2020
Lena Strömberg

vald till årsmötet 2021

Britt Lago Bruce, revisor

vald till årsmötet 2020

Christina Holgersson, revisor

vald till årsmötet 2020

Bengt Tönsgård

valberedning

Astrid Johansson

valberedning
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