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Styrelsens arbete 
Styrelsen har sammanträtt sju gånger under verksamhetsåret. 
 
Styrelsefrågor under året 
Dialog och förhandling med IP-Only när det gäller dragning av fibernät. Styrelsen tolkade 
inverkan och effekter av ett avtal om den dragning som skulle ske på föreningens fastighet, så 
att extra föreningsmöte kallades till den 25 juni. Det extra föreningsmötet beslöt att ge styrelsen 
i uppdrag att teckna avtal med IP-Only. Avtal har därefter tecknats. Fiberdragningen förväntas 
ske under 2023. Företaget har därefter bytt namn till Global Connect. 
 
Underlag har beretts för policy om hantering av enskild medlems önskemål om anläggning på 
föreningens fastighet. Policyn behöver stadfästas vid årsmöte eller extra föreningsmöte för att 
gälla. 
 
Vattenkvaliteten i två av våra handpumpade brunnar har undersökts med resultatet att vi 
endast har en handpumpad brunn med tjänligt vatten. Information om detta och vilken brunn 
som kan användas till dricksvatten har meddelats på föreningens webbsida. 
 
Bryggkommitténs arbete 
Bryggkommittén har anlagt en stenkista invid sjösättningsrampen vid A-bryggan med syfte 
att hålla rampen nere på bottennivå. B-bryggan har justerats och både A- och B-bryggorna har 
kompletterats med räcke för att minimera risk för dykning vid alltför grunt vatten.  Sju 
tryckimpregnerade soffor har byggts och placerats ut på ställen där de önskats. 
 
Bryggplatser har hyrts ut till tre fler än budgeterat, vilket har bidragit till kassan. 
 
Naturvårdskommitténs arbete 
Två naturvårdsdagar har genomförts med stor uppslutning och omfattande aktivitet. 
Naturvårdskommittén har fortsatt att implementera naturvårdsplanen vilket innebär att arbetet 
har haft sitt huvudsakliga fokus på den sydöstra sidan av ön där exempelvis Abrahamsgärde 
öppnats upp och gjorts ljusare genom röjning. Tidigare gallring vid Ekkjusan har städats upp. 
 
Den tidigare uppdelning i städområden har avvecklats med hänvisning både förväntan på 
enskilda fastighetsägares omsorg om det gemensamma och naturvårdskommitténs arbete. 
 
Vägkommitténs arbete 
Vägkommittén beslöt i samråd med styrelsen att avvakta med inköp av grus till dess att den i 
dagsläget omfattande verksamheten kring anläggning av godkända avloppsanläggningar har 
avtagit och den planerade dragningen av fiber har genomförts. Mot bakgrund av detta har 
enbart redan befintligt grus används. 
 
Övrigt 
Inga av föreningens medlemmar anmälde intresse att anordna ett försenat 50-årsjubileum, 
vilket innebär att firande inte heller planeras framgent.  



 
Midsommarfirande genomfördes med stor uppslutning, inklusive majstångsresning, 
musikalisk underhållning med traditionsenlig dans och fiskdamm för barnen. 


