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Sten Mölleryd  

Medlemmar 
Föreningen har 46 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. Styrelsen har även genomfört ett icke protokollfört arbetsmöte för planering av 

årsmötet med efterföljande sommarfest. 

I år har vi äntligen kunnat bedriva föreningens verksamhet i mer vanlig ordning. De restriktioner och 

förhållningsregler som följts under pandemin har nu släppts och vid flera av våra aktiviteter har 

många medlemmar vittnat om lättnad och glädje över att återigen få träffa varandra, vänner och 

familj. Världen lär nog aldrig bli densamma dock och framtiden bär sannolikt fler åtgärder och 

anpassningar med sig. 

Verksamhetsårets första aktivitet var bomupptagning och den skedde 3 oktober, 2021 med gott 

samarbete. 



Vårens bomiläggning genomfördes 7 maj, 2022. Äntligen hade umgängesrestriktionerna släppts och 

aktiviteten samlade många medlemmar. Fina insatser gjordes även med ifyllnad av grus där 

osedvanligt högt vatten i februari orsakat hål och tomrum. Korvgrillning och umgänge förgyllde 

aktiviteten! 

Båtrampen kommer att förstärkas i höst och styrelsen har beställt detta arbete av Matz Hagberg. 

Arbetet kommer att starta till hösten. Även vass kommer att tas bort runt rampen och vid vissa 

båtplatser. Styrelsen kommer att informera medlemmar när planen är satt. 

Under året har föreningen övertagit ansvar och vidare förvaltning av det vi kallar Lyckmans brygga”. 

Styrelsen har beslutat att renovera bryggan och därmed möjliggörs bättre båtplatser för berörda. 

Renoveringen utgår från att befintlig stenkista behålls men dess övre del byts ut och stolpar sätts ner 

runt kistan som förstärkning. Allt skadat virke kommer att bytas ut och förankringslinor kommer att 

fästas i berget.  

Det blommar vackert i lådorna vid holmen tack vare insatser från Lotta Skan. Vi är flera som hjälps åt 

att vattna. 

Årets midsommar bjöd på ett ovanligt vackert väder. Och med hjälp från medlemmar och vänner 

kunde vi dansa runt en grann midsommarstång och fika på berget till allsång. I år utan musikanter 

men med fina stämmor och mycket gott humör! Stort tack till alla som möjliggjorde midsommar i 

Trevik – det var efterlängtat! 

Arbetet med brunnen vid Wörnerts äng har fortsatt. Nya rör och slang är beställda och arbetet med 

att slutföra renoveringen är beställt. Styrelsen kommer att informera när brunnen går att använda 

igen. 

Nere på Holmen har en bänk ställts upp bredvid Stinas bänk. Den nya bänken är lite lägre för oss med 

korta ben och kan enkelt flyttas till önskad plats. 

Efter årsmötet håller föreningen den traditionsenliga bryggfesten med förbehåll för riktigt oväder. 

Föreningen köper in varmrökt lax samt kallskuret och grillar korv till barn och vuxna. Lotteri för barn 

och vinlotteri för vuxna kommer att finnas. 

Gunilla Ljung Lönnqvist har underhållit föreningens webbplats - www.trevik.se och Pär Sandström i 

styrelsen har fortsatt ansvarat 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. Informera styrelsen om du inte har möjlighet att 

mottaga information via e-post. Medlemmar uppmanas att kontakta styrelsen om kontaktuppgifter 

ska uppdateras för informationsutskick och kontakt i enlighet med medlemsförteckningen. 
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