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Styrelsens arbete 

Styrelsen har haft sju möten under verksamhetsåret. 

 
Styrelsefrågor under året 
 

Dialog med IP-only om eventuell anslutning av Sollenkroka ö till deras fibernät.  
 
Diskussioner att tillsätta en arbetsgrupp angående en gemensam avsaltningsanläggning. 

Samtal angående policys och styrelsens mandat att tillåta servitut på gemensam mark för 
avlopp, avsaltningsanläggning, fiber m.m. 

Diskussioner att göra en grundlig översyn (ekonomi och redovisning) av Y-bommarna.  

Kompletteringar av ”God samvaro” – båtar på gemensam mark, återställning av vägar och 
dikeshantering.  

Samtal om vi ska gå vidare med vårt 50-årsjubiléum – tillsätta en festkommitté. 

Diskussioner att tillsätta en utredning hur vi ska hantera en framtida renovering av  
Waxholmsbåtsbryggan. 



 
 
Bryggkommitténs arbete  

A-bryggan 
Under sommaren demonterades den gamla sjösättningsrampen och en ny tog form. Tack 
till alla som hjälpte till! 
  
B-bryggan 
Montering av ett nytt räcke på yttre delen av avlastningsbryggan. 
 

 

Övrigt 
Vid ordinarie fördelning inför säsongen har samtliga erhållit bryggplats enligt önskemål. 
Kölistan till A-bryggan består vid årets utgång av 10 intressenter. 
  



Naturvårdskommitténs arbete 

Beslut om tillämpning av befintlig Naturvårdsplan. Medlemmar informerade på 
Naturvårdsdagen. 

Trädfällning av dåliga och tätbevuxna träd inom mörkgrönt område – allt enligt riktlinjer 
för Naturvårdsplanen. Delvis inköpta tjänster. 

Naturvårdsdagar genomfördes 24 april & 16 oktober – god uppslutning och fina insatser 
med slyröjning, eldning och omhändertagande av fällda träd m.m. 

Under året har även röjning skett bakom sophuset, för utökad båtvagnsparkering. 

Slaghacken har tagits i bruk på gamla midsommarängen. 

 
 
Vägkommitténs arbete 

Förstärkning av utsatta vägpartier. 

Dräneringsarbete på gemensam mark. 

 



 

Övrigt 
 
Midsommarfirande 

Det gemensamma midsommarfirandet reducerades p.g.a. pandemin. Fiskdamm för barn 
anordnades, tillsammans med lite musikalisk underhållning. 


