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Verksamhetsberättelse för Treviks Tomtägarförening 
Verksamhetsåret 2007/2008 

 
Styrelse, revisorer, valberedning. 
   Vald tom 
ordförande:  Monica Ljung-Lindfors  2008 
vice ordförande: Nina Grapne Dahlgren  2008 
sekreterare:  Hans von Zeipel  2008 
kassör:  Anders Stävberg  2009 
ledamot:  Sven Hagberg  2009 
ledamot:  Mats Huge   2009 
suppleant:  Jan Andersson  2008 
suppleant:  Ingvar Lyckman  2008 
suppleant:  PG-ängen, Madeleine Lind 2008 
revisor:  Margita Östholm  2008 
revisorsuppleant: Lisa Huge   2008 
valberedning: Margareta Wörnert, sammankallande 2008 
valberedning: Olle Sandström  2008 
 
Medlemmar: 
  
Samtliga medlemmar (50) har betalt medlemsavgiften. 
 
Sammanträden: 
 
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret, nämligen 24 juli 
(konstituerande möte), 26 augusti, 9 september, och 28 oktober, 2007 samt 24 mars, 20 april 
och 8 juni, 2008.  
 
Styrelsens arbete under verksamhetsåret har varit starkt fokuserat på ombyggnaden av 
landfästet till Holmen. Av detta skäl har styrelsen också haft ovanligt många styrelsemöten. 
 
Verksamheter mm: 
 
Verksamhetsåret inleddes som vanligt med årsmöte i bygdegården 24/7. På mötet var den 
viktigaste frågan naturligtvis ombyggnaden av landfästet till Holmen. Efter information av 
Monica Ljung, Anders Stävberg och Mats Hagberg, livlig diskussion, och flera voteringar 
beslöts att ombyggnaden skulle godkännas enligt styrelsens förslag under förutsättning att så 
gott som alla medlemmarna var beredda att betala. Styrelsen fick sedan i uppdrag att diskutera 
vidare med Mats Hagberg om ombyggnaden och att följa själva bygget tills det var klart. 
Dessutom beslutades att samtliga medlemmar skulle tillskrivas för att skriva på en förbindelse 
att betala 7 000 kr. innevarande år och 7 000 kr. nästa år, innan ombyggnaden slutgiltigt 
fastställdes. (I övrigt se årsmötesprotokollet) 
 
Styrelsen fick också i uppdrag att se över om någon slags arbetsplikt kan införas när det gäller 
bomupptagning, iläggning etc. bland annat för att de som inte kan eller vill delta istället skall 
kunna erlägga en summa för att inte ha dåligt samvete. Styrelsen föreslår, efter att under året ha 
diskuterat frågan, att man tills vidare avvaktar med hänvisning till att medlemmarna under 
föregående och denna höst skall erlägga en stor summa pengar. Dessutom anser styrelsen att 
endast en frivillig ”arbetsplikt” juridiskt skulle vara möjlig.  
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Efter årsmötet hölls sedvanlig sommarfest på Holmen med grillning, lotterier mm. Något färre 
deltagare var med än året innan.  Flera hjälpte till med grillningen och som vanligt var maten 
bestående av oxkött, fläskkött och Hammerstakorv, allt köpt från Hammersta gård via Torö 
butik, mycket god. Dessutom såldes lotter med vinster som Hans Corrodi som vanligt ordnat. 
Föreningen är Hans C skyldig ett stort tack för ordnandet av vinster och inköp av mat. 
 
I början av september kunde sedan styrelsen konstatera att så gott som samtliga skrivit på 
förbindelsen. Beslut togs då om att låta Mats Hagberg genomföra ombyggnaden. 
 
Ett extra föreningsmöte hölls 6 oktober för att informera om ombyggnaden. 
 
Båtbommarna och flotten togs upp 6 oktober. 
 
Under året har en lista med mailadresser till de som har mailfunktion tagits fram och också 
börjat användas för vissa utskick. De som saknar mail har istället fått information per brev. 
 
Medlemslista har skickats ut till alla medlemmar under verksamhetsåret. 
 
Treviksnytt med tankar och synpunkter av/från vår ordförande Monica skickades ut till alla 
medlemmar under hösten. 
 
Föreningens hemsida har fortsatt att fungera utmärkt. Som webbredaktör har som tidigare 
Gunilla Ljung Lönnqvist tjänstgjort förtjänstfullt. Adressen är som tidigare www.trevik.se. 
 
I samband med bomiläggningen 3 maj kunde ordförande Monica Ljung-Lindfors inviga den 
nya bryggan under festliga former med bl.a. skålande i champagne. Man kunde konstatera att 
”alla” var nöjda med ombyggnaden. Vid bomiläggningen sjösattes också flotten efter en 
snabblagning. 
 
Ny karta över båtplatserna har tagits fram efter invigningen. 
 
För att förhindra bilkörning på bryggan och ut på Holmen har 3 st. stora ”blomkrukor” i trä 
kommit på plats framför bryggan och försetts med blomster. 
 
Efter invigningen har också policy och båtplatsbredd diskuterats. På höger sida där det varit 
speciellt trångt, har båtplatserna kunnat utökas något. Anders Stävberg har också skrivit ned en 
båtplatspolicy enligt tidigare riktlinjer. 
 
Traditionsenligt midsommarfirande genomfördes i fint väder. Stort deltagande med dans till 
dragspel både kring stången, och senare också på bryggan med tillhörande kaffekorg, bidrog 
till fin stämning. Dansen leddes av Margareta Wörnert som styrelsen också framför ett stort 
tack till. Styrelsen önskar i framtiden ökat deltagande också vid förberedelserna med 
blomplockning samt utsmyckning av midsommarstången. Detta år var det väldigt få som 
deltog. 
 
Styrelsen har också planerat kommande årsmöte.  
 
Trevik 19 juli 2008 
 
 
Hans von Zeipel 
Sekreterare 


