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Styrelse 

Ordförande:  Pia Pierre 

Vice ordförande:  

Sekreterare:  Mats Huge 

Kassör:  Anders Stävberg 

Ledamot:  Madeleine Lind 

Ledamot:  Sten Mölleryd 

Ledamot  Jan Andersson 

Suppleant:  Pontus Lyckman 

Suppleant:  Henrik Samuelsson Silver 

Suppleant  Peter Andersson 

Revisor:  Ingvar Lyckman 

Revisorssuppleant: Lisa Huge 

Valberedning: Margareta Wörnert, sammankallande, Monica Hjort von 

Zeipel 

 

Medlemmar: 
Föreningen har 50 betalande medlemmar 

 

Styrelsen haft 4 protokollförda sammanträden,  

Verksamheten 
Styrelsens arbete har under året har ägnats åt planering av föreningens sedvanliga verksamheter. 

 

Föreningens ekonomi är god. 

 

Under verksamhetsåret har inga större åtgärder vidtagits på bryggan. En skada på en stolpe finns på 

bryggan som ännu inte är åtgärdad. Skadan här dock inte någon större betydelse för bärigheten. 

Verksamhetsåret inleddes med årsmöte i bygdegården och sedvanlig fest på Holmen på kvällen. 

Många deltagare, lotter och mycket god mat. Denna gång ordnades vinlotterier och  fiskdamm för 

barnen. En trevlig kväll tillsammans. 

Bommarna togs upp 6 oktober och lades i igen den 4 maj. 

Midsommarfirandet skedde i strålande sol och några droppar regn tillsammans med över 200 

besökare. Stången blev vackert klädd av en stor grupp entusiaster. 



Lisa Huge ledde dansen. Två dragspelare(Gert och Kurt) ackompanjerade. Efteråt dracks medhavt 

kaffe, sjöngs allsång och många trädde dansgolvet. 

Under året har föreningen fått 4 nya medlemmar. 

Under året har vår webmaster, Gunilla Ljung Lönnqvist, vårdat vår hemsida, - www.trevik.se . Där 

finns information från styrelsen, kommunen och ett antal mycket användbara länkar.  

I april 2013 har Nynäshamns kommun gjort en utredning om vatten och avloppsfrågor. Föreningen 

har kontakt med ett Torönätverk som ska vara samtalspartner med kommunen. I planen framgår att 

Treviksområdet kommer att påverkas tidigast 2027. Det är lång tid dit. Styrelsen kommer följa 

ärendet och informera på hemsidan. 

Styrelsen sänder också information med e-post. Naturligtvis har alla inte tillgång till det. Alla som har 

e-post  uppmanas att lämna sin adress till styrelsen för snabb, säker och billig distribution av 

information. 

Styrelsen har planerat årsmötet och sommarfesten. 


