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Styrelse 
 

Ordförande Fredrik Kihlman 

Vice ordförande Staffan Nordin 

Sekreterare Janerik Borg 

Kassör Per Fahrman 

Ledamot Michel Hager 

Suppleanter Eva Reinius & Dag Larsson 

 

Revisorer 
 

Mikael Persson & Ulf Geijer 

 

Revisorsuppleant 
 

Fidel Riviera-Baraja 

 



Bryggkommitté 

Bengt Bruzelli 

Alexander Ståhle 

Leif Lerby 

Anders Engvall

Naturvårdskommitté 

Bo-Göran Johansson 

Mart Nyman 

Magnus Hultman 

Jonna Liljendahl

Vägkommitté 

Lars Erik Widén 

 

Valberedning 

Lena Thurn 

Gunvor Östberg 

  



Styrelsens arbete 

Styrelsen har haft sju sammanträden under verksamhetsåret. 

 

Styrelsefrågor under året 

 Diskussion om stadgeöversyn 

 Utredning av föreningsform 

 Vattenfalls kvarvarande trädfällning 

 GDPR 

 Båtåtervinningsdag 

 Provtagning gemensamma brunnar 

 Motortrafik på ön 

 Ångbåtsbryggans skick 

 Landningsplats ambulanshelikopter 

 Stormen Alfrida  



Bryggkommitténs arbete  

Bryggkommittén har under året utgjorts av fyra ledamöter. 
 
Reparation och underhåll 
 
A- bryggan 
Reparation stenkista 
Smärre underhållsarbete 
 
B-bryggan 
Omplacering av Y-bommar för erhållande av enhetsbredder på bryggans in- och utsida 
Inköp montage av nya Y-bommar på yttre ponton 
Komplettering skyltning 
 
C-bryggan 
Komplettering skyltning 
 
Brygga Koberget 
Anläggande av ny brygga för sophämtning 
  



 
Fördelning av bryggplatser 
 
Vid ordinarie fördelning av bryggplatser inför säsongen har samtliga erhållit båtplats enligt 
önskemål, inkl sex extra båtplatser. 
 
Kö för flytt till A-bryggan består vid årets utgång av 12 köande.  



Naturvårdskommitténs arbete 

• Vi har anlitat Skärgårdsarboristerna en (1) dag för att fälla två stora döda ekar vid 
Flågsundet, två askar vid badplatsen samt ett antal alar vid Prästgärdet. 

 

• Naturvårdsdag 28 april. Prioriterat område enligt naturvårdsplan var Ekkjusan. 
Vi tog ned sly och enar under ekarna. Träd som arboristerna fällt togs om hand. 
Gammal dressin och slipspel vid Källviken monterades ned och slängdes. 

 

• Naturvårdsdag 13 oktober. Vi fortsatte vårt arbete med att ta ned ytterligare en grupp 
döda träd vid Abrahamsgärde och rensa sly. Ekkjusan slyröjdes ytterligare mot 
bergskammen. Vi tog oss även an östra del från a-bryggan mot knekten här lättade vi 
upp och tog bort sly samt några träd. 
 
Dock hann vi inte med allt som var planerat. 

  



Vägkommitténs arbete 

Årets stora insats var en ”vägarbetsdag” 29 september: 
 

• Bra uppslutning, 10-15 personer bistod i arbetet, och skottade och krattade 

• 3 traktorer lastade och transporterade grus 

• Alla större backar grusades 

• Förstärkning av 4-vägskorsningen 

• Förbättring på utsatta vägpartier runt omkring ön 

 

Det finns behov av ytterligare insatser. 

 

 

Övrigt – Midsommarfirande 

 

Traditionsenligt midsommarfirande anordnades.  




