
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 6 december 2015 
 
Ordförande:  Ellinor Thim 
Sekreterare:  Ida Persson 
 
 
Övriga närvarande: Hans-Inge Hansson (§§ 226-234), Kristina Wahlstedt, Åke Lund, Lars 

Gustavsson, Lars Olin, Annika Håkansson (§§ 226-233), Carsten 
Andersson 

 
Meddelat förhinder att närvara: Jeanette Järsberg, Per-Inge Pålsson, Anders Appelqvist 

§ 226. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 227. Genomgång/justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

§ 228. Ekonomi 

Byalagets ekonomiska ställning redovisades. 

§ 229. Hemsidan  

Det finns inget nytt att redovisa gällande hemsidan.  

§ 230. Nyårsdagen  

Lars O tänder grillen. Det finns kol och tändvätska kvar så inga inköp behöver göras. 

§ 231. Fibernät  

Innan dagens styrelsemöte har styrelsen informerats av Bobby Bengtsson på C4-energi om statusen 

för Kristianstads kommuns fiberdragning. Målet är att komma upp i att 60-65% av fastighetsägarna vill 

koppla in sig på fibernätet. Styrelsen bör kontrollera så att det inte finns med några obebodda 

fastigheter på kartan på C4-energis hemsida. Det uppskattade priset för att få fiber är 20-25 tkr och då 

omfattar det ”färdigt in i huset”. Det kan finnas undantag med högra pris om det exempelvis är mycket 

långt in från tomtgränsen till själva huset. Det finns 320 miljoner kronor för hela Skåne tillgängligt som 

finansiering. Kristianstads kommun har ansökt om cirka 170 miljoner kronor. I mitten av januari 2016 

får kommunen besked på hur många av ansökningarna som har beviljats.  

§ 232. Kungsbryggan  

Styrelsen beslutar att vi ska försöka samlas tillsammans med Anders Folkesson för att göra upp ett 

körschema på hur vi går vidare. Hans-Inge hör med Anders när det passar honom.  

Styrelsen beslutar att Hans-Inge ska ta in en prisuppgift på vad det skulle kosta om en firma gör klart 

hela grundelementet på bryggan (borra i stenarna, gjuta, få järnvägsrälsen på plats inklusive 

sammansvetsning) så det som återstår är att sätta trämaterialet på plats.  

§ 233. Yttrande vindkraftspark Taggen  

Lars G har satt ihop en standardskrivelse gällande synpunkter på Taggen vindkraftpark. Vi har sänt ut 

skrivelsen till alla våra medlemmar som har anmält en epostadress och våra medlemmar har 

därigenom getts möjlighet att i eget namn sända in skrivelsen till Mark- och miljödomstolen. Vad som 

nu är aktuellt är att domstolen prövar en ansökan om förändring av befintligt tillstånd för ett mindre 



antal verk än i tidigare ansökan men som planeras vara 50 meter högre. Lars G har sänt in skrivelsen 

i byalagets namn till domstolen. 

§ 234. Kontakta kommunen – försäljning av campingen  

Kristianstadsbladet har haft ett par artiklar av vilka det framgår att Kristianstads kommun vill sälja 

Landöns camping till den nuvarande campingarrendatorn.  Ett par privatpersoner har ifrågasatt 

kommunens agerande att inte bjuda ut campingen till öppen försäljning och själva uppgett önskemål 

om att få köpa campingen. Mot denna bakgrund har styrelsen den 23 november 2015 sänt in en 

skrivelse till Kristianstads kommun, se bilaga ”Öppet brev till Kristianstads kommun, berörda politiker 

och kommunala tjänstemän”. 

Kristianstads kommuns avsikt är numera  (per detta mötesdatum) att inte sälja campingen utan att 

skriva ett långt arrendeavtal med nuvarande campingarrendatorn. Styrelsen ser positivt på 

kommunens nuvarande ställningstagande och ser detta som den bästa lösningen.  

Samtliga i styrelsen har per epost lämnats möjlighet att yttra sig över skrivelsen samt att reservera sig 

mot att den sändes in till Kristianstads kommun.  

§ 235. Övrigt  

Fråga uppkommer angående vilken ansvarsskyldighet byalaget/styrelsemedlemmarna har. Styrelsen 

beslutar att denna fråga bör tas upp igen vid ett senare tillfälle så att vi kan ta reda på vad som gäller.  

Styrelsen beslutar att vi på årsmötet 2016 ska höra med våra medlemmar vilket intresse som finns av 

att bygga en bastu.   

§ 236. Datum nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutar att vi den 1 januari  2016 i samband med grillningen beslutar när nästa möte ska 

hållas.  

§ 237. Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.  

 

Protokollförare 

 

....................................................................... 

Ida Persson 

 

Justeras 

 

....................................................................... 

Ellinor Thim (Ordförande) 

 

Bilaga: ”Öppet brev till Kristianstads kommun, berörda politiker och kommunala tjänstemän” 



 

 

 

Öppet brev till Kristianstads kommun, berörda politiker och 

kommunala tjänstemän 

 

Ett fåtal personer har under flera år drivit en egen process beträffande campingens lagenlighet, 

påverkan på miljön, på fågellivet, ja alla tänkbara skäl för att lägga ner campingen har åberopats. Det 

har dock varit en process som en mycket klar majoritet av de boende på Landön inte har stått bakom. 

Personerna i fråga har åberopat diverse skäl för att stoppa campingverksamheten på Landön. Oavsett 

åberopade skäl har deras enda mål varit att få bort campingen till varje pris. Att det nu inkommer 

protester mot en försäljning av fastigheten till campingarrendatorn är väll därför knappast 

överraskande.  

 

Mot denna bakgrund vill vi härmed framföra följande synpunkter med anledning av den planerade 

försäljningen av Landöns camping. 

 

Till att börja med vill vi poängtera att vi helst ser att ett flerårigt arrendeavtal skrivs med den nuvarande 

campingarrendatorn istället för att fastigheten säljs. Vi förutsätter även att Kristianstads kommun 

(nedan: kommunen) innan en eventuell försäljning säkerställer för framtiden att den enda verksamhet 

som får bedrivas på den aktuella fastigheten är campingverksamhet och att fastigheten inte kan bli 

föremål för bebyggelse av privatbostäder. Vi vill även klargöra att vi förutsätter att badplatsen (på 

södra sidan av Landön) även fortsättningsvis kommer att drivas i kommunal regi. 

 

Kommunen beviljades av Länsstyrelsen Skåne strandskyddsdispens för att bedriva 

campingverksamheten på de aktuella fastigheterna. Beslutet överklagades till mark- och 

miljödomstolen som undanröjde Länsstyrelsens beslut. Domen överklagades till mark- och 

miljööverdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd. Kommunens möjligheter att beviljas 

strandskyddsdispens var uttömda. Nerläggningen av campingen var ett faktum till våran och alla 

återkommande campinggästers och badgästers bedrövelse. Nerläggningen bedömdes även bli en 

stor motgång för hela bygden och Landöns sport- och fiskeklubb.  

 

I detta läge valde campingarrendatorn att ansöka om strandskyddsdispens i eget namn och driva en 

egen process. Campingarrendatorn fick i detta läge helt självt stå för den ekonomiska risken att driva 

en i förhållande till verksamhetsomsättningen dyr process. Givetvis har detta skett för egen vinning 

men även de facto till vinning för hela bygden och för kommunen. Hade campingarrendatorn inte drivit 

en egen process hade det inte kunnat bedrivas någon fortsatt campingverksamhet. Kommunen hade i 



dagsläget alltså inte haft någon camping att sälja. Arrendatorn har tagit den ekonomiska risken väl 

medveten om den klausul som finns i arrendeavtalet (att det inte finns någon förtur eller förköpsrätt vid 

en eventuell försäljning). Avtalet är dock skrivit utan hänsyn tagen till den situation som skulle komma 

att uppstå efter avtalets upprättande.  

 

Campingarrendatorns agerande har gagnat oss och i allra högsta grad kommunen. Att kommunen i 

detta läge skulle besluta att inte låta arrendatorn få köpa fastigheten och driva verksamheten vidare 

vore ett ytterst omoraliskt beteende av berörda politiker och tjänstemän. Framförallt med tanke på att 

det alltså är arrendatorn som har möjliggjort en fortsatt drift av campingverksamhet på Landön och 

därigenom en försäljning. Här är det också viktigt att betänka att strandskyddsdispensen alltså gäller 

för det bolag (campingarrendatorn) som bedriver verksamheten idag och inte för kommunen.  

 

Landön har haft turen att få en campingarrendator med lokalanknytning som värnar närområdet och 

regionen samt har ett miljötänk i driften av campingverksamheten. Landöns byalag och 

campingarrendatorn har ett mycket givande samarbete och tillsammans arbetar vi för att flytta fram 

positionerna för Landöbygden. Landöns byalag ser alltså enbart positivt på att nuvarande arrendator 

får fortsätta att bedriva campingverksamheten på Landön. 

 

Vår förhoppning är att kommunen inser att det enda moraliskt riktiga är att sälja fastigheten till 

den nuvarande campingarrendatorn om en försäljning av fastigheten ska ske.  

 

Vad berörda politiker och kommunala tjänstemän även bör ta med i beaktande är de investeringar 

som campingarrendatorn har gjort. Det gäller bland annat uttaget av vatten för verksamheten och 

lösningen av avloppsfrågan. De investeringar som arrendatorn har bekostat av egna medel gagnar i 

allra högsta grad fler intressen än bara driften av campingverksamheten. Som nämnts ovan har 

campingarrendatorn även lagt ner stora kostnader på den juridiska processen för ansökan om 

strandskyddsdispens. Vi är givetvis införstådda med att försäljningen av campingen måste ske till ett 

marknadsmässigt pris. Vår förhoppning är dock att kommunen återinvesterar delar av köpesumman 

för fastigheten där campingverksamheten bedrivs på fastigheten där badplatsen är belägen. Som 

ovan angivits förutsätter vi att badplatsen på Landön även fortsättningsvis kommer att drivas i 

kommunal regi. Genom att återinvestera delar av köpesumman på badplatsen genom att rusta upp 

toaletten på badplatsen, röja växtligheten på det som är ”stranden” och lägga ut ny sand så kommer 

detta att åter locka badsugna badgäster till Landön och därigenom inte bara gynna Landöborna utan 

såväl boende i närområdet som tillfälliga och förhoppningsvis därefter återkommande besökare.  

 

Begäran. Landöns  byalag begär härmed att representanter från oss får möjlighet att delta på de 

möten med medborgare som kan komma att hållas gällande Landöns camping.  

 

Å styrelsens vägnar: 

Ellinor Thim, ordförande Landöns Byalag  

2015-11-22 



Sändlista 

Kristianstads kommun, berörda politiker och tjänstemän 

Kristianstads kommun, Mark- och exploateringskontoret, Patrick Möller 

Pierre Månsson (Fp) 

Helene Fritzon (S) 

Christina Borglund (KD) 

Kristianstadsbladet 

Norra Skåne 

 

 

Kontaktuppgifter Landöns byalag 

Ellinor Thim, ordförande Landöns byalag; ellie.thim@hotmail.com 

Ida Persson, sekreterare Landöns byalag; ida.persson@live.se 
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