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Om förra året bjöd på härlig överraskning med varmt i vattnet redan vid midsommar, så var 
detta året då det kändes som att det var många som väntade på att sommaren och värmen 
skulle komma. Trevik bjöd ändå på många soltimmar jämfört med övriga landet och det var 
supertorrt, det regnade typ aldrig från midsommar och framåt. 

Vi började året med att vi förlorade vår brygga som förstördes under en storm samt att Stinas 
bänk försvann. Bänken återfanns och det är åtminstone ett mysterium för mig hur bänken 
hamnade i vattnet igen (borde varit omöjligt med tanke på var en stod) men Stinas bänk åter-
fanns igen, till allas vår stora glädje.  

Nya bryggan byggdes upp under våren och den har använts flitigt. Vi la traditionellt i bom-
marna första helgen i maj och avslutades med korvgrillning efteråt. 

Deltagarantalet på midsommar slog alla rekord och det var god stämning under allsången. 
Tack alla som bidrog till att vi även i år fick till en midsommarstång samt tack Lisa & Jo-
achim för att ni leder allsången och dansen kring Midsommarstången. 

Årsmötet hölls i Bygdegården - tack Monica för att du ledde oss igenom agendan. Årsfesten 
på kvällen bjöd på vackert väder, massor av härligt grillad mat för många smaker och glada 
skratt från både grillgänget och oss andra.  

Jag vill också passa på att välkomna nya medlemmar till föreningen. Varmt välkomna ska ni 
vara! 

Fortsätt värna om vårt underbara område och varandra samt håll ned hastigheten på hela 
sträckan från stora vägen. 

Din mailadress! 
Meddela oss din mailadress eller om du byter, så att vi enkelt kan hålla dig informerad. Dina 
kontaktuppgifter mailar du till pia.pierre@icloud.com.  

Jag önskar er en fortsatt härlig höst och vinter! 
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