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Sten Mölleryd  

Medlemmar 
Föreningen har 49 medlemmar. 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god, se separat ekonomisk rapport. 

Verksamheten 
Under verksamhetsåret 2020-2021 har styrelsen genomfört fyra (4) ordinarie och protokollförda 

styrelsemöten. De tre senaste mötena har skett digitalt via Teams (Microsoftbaserad molntjänst för 

digitala möten och filhantering) och därmed Coronasäkert!  

Årets aktiviteter har återigen anpassats efter rådande pandemi och därmed har vi inte genomfört alla 

sedvanliga aktiviteter på ett sedvanligt vis. Fortsatt arbete har gjorts med att digitalisera styrelsens 

arbete och även digitalisera verksamhetens dokumentarkiv. Arbetet kommer att fortsätta under det 

kommande verksamhetsåret genom att vi scannar pappersdokument och lagrar i Teams. 

Bomupptagning skedde den 4 oktober, 2020 där många i föreningen slöt upp trots att det inte 

genomfördes som en föreningsgemensam aktivitet.  

Vårens bomiläggning genomfördes i rask takt den 1 maj, 2021 och inte heller den som en 

föreningsgemensam aktivitet men med många hjälpande medlemmar. Vi passade på att göra fint 



nere vid Holmen, fyllde på grus, krattade och såg över vinterns lämningar på bryggor och bommar. 

Båtrampen behöver stärkas upp och kontakt är tagen med Matz Hagberg för planering av arbetet 

som kommer att genomföras under hösten 2021.  

Under året har flera båtplatser bytt ägare och flera platser har fått förändrade mått. Det finns en 

uppdaterad båtplatsförteckning uppsatt vid Holmen och på webbplatsen finns en uppdaterad 

förteckning över båtplatsernas storlek.  

Blomlådorna blommar vackert även i år, ombesörjt av Lotta Skan. Vi är flera som hjälps åt att vattna. 

Tyvärr fick även årets midsommarfirande ställas in. Flera medlemmar såg dock till att klä 

midsommarstången. Nästa år hoppas vi på en fullskalig och traditionsenlig midsommar! 

Arbetet med brunnen vid Wörnerts äng har fortsatt. Nu är brunnen spolad och vattenprov har tagits 

och skickats för analys. Inget provsvar har inkommit än men kommer att ligga till grund för nästa 

steg. Målet är fortfarande att få en fungerande vattenpump med drickbart vatten. 

En mycket positiv förändring från förra året är att sommarens bryggfest genomförs den 31 juli på 

Holmen. Föreningen köper in varmrökt lax samt kallskuret och grillar korv till barnen. Lotteri kommer 

att finnas för barnen. 

Under året har webbplatsansvariga Gunilla Ljung Lönnqvist vårdat föreningens webbplats - 

www.trevik.se. I styrelsen har Pär Sandström tagit ett stort ansvar för information och 

kommunikation till medlemmarna om händelser i föreningen samt styrelsens arbete. Besök gärna 

webbplatsen för information från styrelsen samt nyttiga länkar. 

Styrelsen informerar med e-post som primär kanal. Självklart finns alternativ till 

informationsmottagande via e-post. Medlemmar uppmanas att kontakta styrelsen om 

kontaktuppgifter ska uppdateras för informationsutskick och kontakt i enlighet med 

medlemsförteckningen. 

 

 

 


