VERKSAHETSBERÄTTELSE 2019
Styrelsen för Åsa kustpromenad ideell förening redovisar härmed föreningens verksamhet för år
2019.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande
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Projektledare
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Ledamot
Ingvar Lundahl
Ledamot
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Ledamot
Michael Deubler
Styrelsen har under året haft två protokollförda möten.
Verksamheten har under året i stort sett legat nere. Vidare kontakter med motsträviga
markägare har varit utan resultat och styrelsen har beslutat att inte gå vidare på dessa områden.
Under året har dock tillkommit 25 nya namnade plankor vilka vid årets slut uppgår till 360 st. På
den högst belägna rastplatsen har en orienteringstavla monterats, som beskriver ett antal
platser som syns från den platsen. Ex: Ringhals, Värö bruk, Nidingen och Vendelsöarna.
För att öka attraktionskraften på sträckan mellan Vita sand och Krokvik, har styrelsen tillskrivit
LLUH (Lokalt ledd utveckling i Halland) om att få disponera kvarvarande anslagna medel till en
skulpturpark. Detta skall då ske i samverkan med Löftadalens folkhögskola, Kungsbacka
kommun och Konst i Halland. Kvar att disponera är drygt 1,1 Mkr.
Den 6 juni överlämnades ansvaret för de anlagda delarna av promenaden vid en ceremoni, till
Kungsbacka kommun. Underhåll och skötsel svarar nu kommunen för. Föreningen har dock rätt
att lägga ut fler namnade plankor om föreningen så önskar.
Utnyttjandet av promenaden är glädjande stort. Vackra dagar kan antalet promenerande räknas
i flera hundratal. Promenaden har blivit Åsa´s nya samlingsplats där människor lätt startar
spontana samtal, sitter vid de uppförda rastplatserna och njuter av den härliga utsikten. Det har
blivit precis det vi önskade när projektet drog igång.
Under åren 2016-2018 har arbetsstyrkan lagt ner drygt 3.000 timmar. Allt utan någon
ersättning förutom fria luncher. Under våren 2019 genomfördes en studieresa till de objekt i
Bohuslän, som stått som förebild för vårt byggande. Gruppen besökte Gustavsberg i Uddevalla
samt promenaden i Grundsund. Här intogs också lunch på den kända krogen ”Lilla Hunden”.
Restaurangen som så flitigt exponerades i TV-serien Saltön.
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