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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
FÖR TREVIKS TOMTÄGARFÖRENING 

 

Verksamhetsåret 2004/2005  

Styrelse mm. 

                                                                                          Vald tom 

ordförande:   Monica Ljung-Lindfors  2006 

vice ordförande:  Hans Corrodi   2005 

sekreterare:   Hans von Zeipel  2006 

kassör:   Anders Stävberg  2005 

ledamot:   Sven Hagberg  2005 

ledamot:  Helena Sandberg  2006 

suppleant:   Jan Andersson  2005 

suppleant:   Anette Sand   2005 

suppleant:   PG-ängen   2005 

revisor:   Margita Östholm  2006 

revisorsuppleant:  Margareta Wörnert  2005 

valberedning:   Ingvar Lyckman, 2005 sammankallande 

valberedning:   Olle Sandström 2005 

valberedning:  Margareta Wörnert  2005 

Medlemmar:  

Samtliga medlemmar (47) har betalt medlemsavgiften. 

Sammanträden : 

Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.  

Verksamheter mm:  

Verksamhetsåret inleddes med årsmöte i bygdegården 31/7. Efter årsmötet hölls sommarfest med 

grillning, lotterier mm på Holmen. Tyvärr var det färre deltagare än vanligt 

  

Treviksnytt med tankar och synpunkter av/från vår ordförande Monica skickades ut till alla medlemmar 

i september. 

Båtbommarna och flotten togs upp 2 oktober. 

Istället för att ändra stadgarna har styrelsen beslutat att ett särskilt PM angående båtplatserna skall 

utges. Förslag till detta har gått ut till alla medlemmar och beslut skall tas på årsmötet. 

  

Försöket med en webbplats för föreningen har gått trögt bl.a. p.g.a. tidsbrist för den ansvarige. Nu har 

ett nytt försök gjorts och detta finns att beskåda på www.trevik.dinstudio.se . För att slippa störande 

reklam har en mindre summa betalats. På sikt kommer adressen troligen att bli www.trevik.se. 
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Vattengenomströmningen vid holmen har diskuterats. P.g.a. risk för ras om något rörs beslöt styrelsen 

att tills vidare avvakta. Av samma skäl och p.g.a. höga kostnader beslöts att skjuta på ev muddring. 

Ny medlemsförteckning har skickats ut under året. 

Risken för saltvatteninträngning har varit en fråga under hela året. Länsstyrelsen i Stockholms län har 

givit ut en rapport om salt grundvatten i Stockholms skärgård vilken går att rekvirera  från 

miljöinformationsenheten, Länsstyrelsen i Stockholm län, tel 785 52 94. Går också att läsa på 

www.ab.lst.se. 

Klagomål på att "obehöriga" använder vägen, holmen och båtrampen har behandlats. Konstaterades 

att då vägen har statsbidrag är den ej privat. Eventuellt skulle man byta kod på låset till rampen. 

Iläggning av bommar samt städning ägde rum 7 maj. P.g.a. att ingen båt fanns tillgänglig kunde flotten 

inte läggas i. Meningen är att den skall läggas i så fort en lämplig mängd personer kan samlas för att 

förflytta den ner till vattnet. En badstege till flotten har inköpts och skall monteras.  

Målning av brostaketet har skett även om färgen inte räckte till riktigt. 

  

Traditionsenligt midsommarfirande, som en avslutning på verksamhetsåret skedde på 

midsommarafton i ett mycket fint väder till skillnad mot förra året. 

  

Planerande av kommande årsmöte har skett, bygdegården är bokad och grillfest på Holmen planerad i 

detalj. (Vid dåligt väder är bygdegården även tillgänglig på kvällen).  

Att vissa delar av bryggan behöver upprustats har också diskuterats och efter inspektion i juli och 

diskussion på senaste styrelsemötet delades åtgärder som behövdes in i mindre och större. Mindre 

som bör åtgärdas under hösten består i lagning av 4 båtplatser. De större innefattar nya landfästen 

och ny bro. Ungefärlig kostnadsberäkning presenteras på årsmötet. Eventuellt kan föreningen behöva 

ta ett banklån. 

Uppsättning av brevlådor och anslagstavlor behöver ses över varför kontakt skall tas med 

vägsamfälligheten. 

Förslag till datum för det nya verksamhetsåret har tagits fram enligt följande: 

Lörd 8/10 kl 11.00  Bomupptagning 

Lörd 6/5   kl 11.00  Bomiläggning 

Fred 23/6 kl 10.00  Midsommar (klä stången) 

Fred 23/6 kl 14.00  Midsommarfirande 

Lörd 29/7 kl 16.00  Årsmöte  

Lörd 29/7 kl 19.00  Grillfest vid Holmen 

                Trevik 27 juli 2005 

                Hans von Zeipel 
           Sekreterare 


