
Treviksnytt – året som gått 
 
Treviksnytt - ”Året som gått” är en kort redogörelse av den verksamhet som har bedrivits 
under året och hur en översiktlig plan för kommande år ser ut.  
 
2022 går till historien som ett väldigt annorlunda år. Just som pandemin börjat ebba ut och vi 
börjat se ljuset i Covid-tunneln, så utbröt kriget i Ukraina. Det är en verklighet vi tyvärr 
måste förhålla oss till, men kanske just därför är det extra skönt att vi har Trevik, en plats där 
man kan hämta kraft och energi.  
 
Enklaste sättet att beskriva året som gått i Trevik är med några bilder. Bilder säger ju mer än 
tusen ord!  

 
Styrelsen 
Vad gäller Styrelsen så har den förändrats något, främst genom lite rollfördelning. Jag har fått 
förtroendet att ta över som ordförande efter Pia vilket jag ska försöka förvalta på bästa sätt. 
Pia, som har mycket kunskap och erfarenhet, är kvar i styrelsen, nu som suppleant.  
 
Styrelsen vill tacka alla som under året ställt upp med allt från midsommarfirande, 
sommarfest till skötsel och vård av Holmen. 
 
Nyheter 
Den största nyheten som hänt är att vi har en ny markägare. Wille Moberg (Konabben) har 
förvärvat Träviksgården 1:15 inkl. Holmen. (dvs inte Bernts hus som heter Träviksgården 
1:67). Wille Moberg med familj har lång historia från Trevik och har framfört till oss att man 
inte har andra avsikter än att marken ska vårdas förvaltas och bevaras på bästa sätt.  
 
Styrelsen och Wille Moberg är överens om att vi gemensamt och stegvis ska ta fram ett avtal 
mellan föreningen och markägare. Det innebär att vi fortsätter som tidigare men vi kommer 
ha en kontinuerlig dialog om allt som rör Träviksgårdens ytor, inkl. Holmen. Alla 
överenskommelser och åtgärder ska också dokumenteras.  
 
Under höst/vinter kommer styrelsen att arbeta med flera viktiga frågor. Vi kommer bland 
annat ta fram en flerårsplan inkl. budget. Målet är att kunna presentera planen på nästa 
årsmöte.  
 



Vi har också utsett en grupp inom styrelsen som kommer att se över och förtydliga rutiner för 
våra båtplatser, båtplatshyra såväl som lån av båtplats och båtramp. Arbetet kommer ske i 
dialog med Wille Moberg, i syfte att säkerställa att föreningens intensioner går i linje med 
markägarens.  
 
Arbetet med att laga vattenpumpen på ängen bredvid Wörnerts har tyvärr försenats men vi 
hoppas att den blir klar inom några veckor. Vi påbörjar även arbetet med renovering av 
pumpen vid Pia Pierre. 
 
Holmen 
Under hösten har vi rensat och klippt vassen nere vid Holmen. Detta kommer vi behöva göra 
löpande under några år för att hålla undan vassen. Vi har också renoverat rampen. I höst 
kommer vi i dialog med nuvarande bryggägare påbörja planering av renovering av 
”Lyckmansbryggan”. Vi kommer dock inte att gå vidare med frågan om y-bommar för fler 
båtplatser söderut från Lyckmansbryggan som diskuterades på stämman. Således kommer ej 
särskilt möte om detta hållas. En arbetsgrupp i styrelsen kommer se över hur vi på bästa sätt 
möjliggör för fastighetsägare, som har rätt till fungerande båtplats, också har det. Samtliga 
insatser sker i dialog med markägare.  
 
Tomtägarföreningens Webbsida 
Tomtägarföreningens Webbsida behöver uppdateras. Styrelsen har därför utsett en 
arbetsgrupp som kommer ansvara för att ta fram en ny och modern webbsida. Arbetet 
kommer ske i dalog med er utanför styrelsen som är engagerade redan i dag. Målet är att vara 
klara senast till nästa Årsmöte.   
 
Förbättringsförslag  
Vi får ofta in förslag på förbättringar och ibland sker detta informellt till någon av oss i 
styrelsen. För att vi ska kunna ta ställning till dessa förslag behöver vi få dem via e-post eller 
skriftliga brev. Du skickar dina förslag till någon i styrelsen eller direkt till Susanne 
Magnusson på e-post suzmagnusson@gmail.com.  
 
Årsavgift 
Det är dags för nästa årsavgift. Underlag för inbetalning är bifogat i mailet du just fått.  
 
Övrigt 
Just nu genomför vi en uppdatering av medlemsregistret till föreningen. På grund av GDPR-
lagstiftningen kommer vi inte att publicera eller dela medlemsregistret. 
 
Viktigt! Meddela oss om du byter e-postadress eller andra kontaktuppgifter så att vi enkelt 
kan hålla dig informerad. Dina kontaktuppgifter mejlar du till Susanne Magnusson på e-
post suzmagnusson@gmail.com.  
 
Ta hand om er och ha en fortsatt härlig höst och vinter! 
 
Styrelsen 
20 november, 2022 


