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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Verksamhetsåret 2005/2006 
 
Styrelse mm. 
   Vald tom 
ordförande:  Monica Ljung-Lindfors  2006 
vice ordförande: Hans Corrodi  2007 
sekreterare:  Hans von Zeipel  2006 
kassör:  Anders Stävberg  2007 
ledamot:  Sven Hagberg  2007 
ledamot:  Helena Sandberg  2006 
suppleant:  Jan Andersson  2006 
suppleant:  Ingvar Lyckman  2006 
suppleant:  PG-ängen   2006 
revisor:  Margita Östholm  2006 
revisorsuppleant: Margareta Wörnert  2006 
valberedning: Margareta Wörnert, sammank. 2006 
valberedning: Olle Sandström  2006 
valberedning: Mats Huge   2006 
 
 
 
 
 
 
Medlemmar: 
Samtliga medlemmar (47) har betalt medlemsavgiften. 
 
Sammanträden: 
Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret nämligen 3 
september 2005, 17 april, 11 juni och 23 juli 2006.  
 
Verksamheter mm: 
Verksamhetsåret inleddes med årsmöte i bygdegården 30/7. Efter årsmötet hölls 
sommarfest med grillning, lotterier mm på Holmen i mycket dåligt väder (regn och 
blåst). Trots det hade flera deltagare mött upp och maten var mycket god varför festen 
ändå kan anses ha varit lyckad. 
 
Treviksnytt med tankar och synpunkter av/från vår ordförande Monica skickades ut till 
alla medlemmar i september 
 
Båtbommarna och flotten togs upp 8 oktober. 
  
En webbplats för föreningen har kommit igång ordenligt under året. Som webbredaktör 
har Gunilla Ljung Lönnqvist fungerat förtjänstfullt. Adressen är numera så enkel som 
www.trevik.se. 
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Iläggning av bommar samt städning ägde rum 6 maj. Samtidigt oljades bryggorna in 
men på grund av att oljan inte räckte riktigt blev några partier oinoljade. P.g.a. att  
 
ingen båt fanns tillgänglig och då isen tagit flötet till flottkedjan kunde flotten inte 
läggas i.  
 
Kedjan har nu återfunnits och flotten lades i 3 juli. 
 
Badstege till flotten har monterats.  
 
Midsommarstång, vilken var rutten, ersattes med färsk sådana  vid bomupptagningen i 
okt. 
  
Diskussionen om bryggans upprustning har fortsatt under året.  
 
De akuta behoven med reparation av 2 båtplatser har åtgärdats. 
 
Vad gäller de långsiktiga behoven v.g. se rapport från en särskild arbetsgrupp. 2 
förslag föreligger nu. Ett som innebär större nybyggnation och ett som innebär 
successiv förnyelse. Närmare detaljer presenteras på årsmötet. Styrelsen förordar det 
senare alternativet vilket bl.a. innebär en extra utdebitering på 500 kr per medlem.  
 
Igenvuxna ängar har också diskuterats men en riktigt bra lösning har i skrivande stund 
inte ernåtts. 
 
Som de flesta säkert sett pågår nedgrävning av elkablar. Styrelsen har konstaterat att 
för de som inte redan har elkabel till sin tomt det får vissa konsekvenser då elektriker 
måste koppla in den nya kabeln. 
 
Styrelsen har nu kommit fram till att det är föreningen som har ansvar för 
brevlådeanordningar, anslagstavlor, manuella pumpar på allmänningen, 
parkeringsplatser, ängar (i samråd med markägaren) samt bryggor. 
 
Något annat som också skett under året är att husen i Trevik har begåvats med 
”riktiga” adresser vilket innebär att varje tomt förutom sin fastigetsbeteckning nu också 
fått ett unikt nummer ungefär som ett gatunummer. Nummerna kommer alltså i 
nummerordning 
 
Traditionsenligt midsommarfirande, som en avslutning på verksamhetsåret skedde på 
midsommarafton i ett fint väder. 
 
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).  
 
Styrelsen uppmanar de som har mailadress, och ännu inte skickat denna till styrelsen, 
att göra detta då dessa kan användas inte bara vid vanliga utskick för att spara porto 
utan också vid t.ex. båtstölder och vid ny info på hemsidan.  
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Förslag till datum för det nya verksamhetsåret har tagits fram enligt följande: 
 

Lörd 7/10 kl 11.00  Bomupptagning 
Lörd 5/5   kl 11.00  Bomiläggning 
Fred 22/6 kl 10.00  Midsommar (klä stången) 
Fred 22/6 kl 14.00  Midsommarfirande 
Lörd 28/7 kl 16.00  Årsmöte  
Lörd 28/7 kl 19.00  Grillfest vid Holmen 

 
Trevik 12 jul -06 
 
 
Hans von Zeipel 
Sekreterare 


