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Styrelsen har bestått av följande personer: 
 
Ordförande:  Christer Oscarsson 
 
Vice ordförande: Per Oscarsson (led.1) 
Kassör:  Roger Andersson (led.3) 
Sekreterare:  Anita Bergström (led.5) 
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Christer Eriksson (led.4) 
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Kommittéerna har bestått av följande personer: 
 
Badplatskommittén: Sofia Ljungqvist, Agneta Näslund, Per-Erik Näslund, Claes-Håkan 

Ström 
 
Byggnadskommittén: John Bergström, Marcus Lindström, Christian Oskarsson, 
 Nils-Rune Oskarsson 
 
Parkkommittén: Anita Bergström, Christina Oscarsson, Gunilla Sandberg 
 
Lokalen kommittén: Carina Brockmar, Eva Friberg, Elisabeth Magnusson 
 
Hemsidekommittén: Håkan Bergendahl, Christer Eriksson, Niklas Hedlund, Anders 

Johnsson, Mattias Niklasson, Christer Oscarsson 
 
Samhällbyggnads  Eja Andelin, Lars Colliander, Johan Ekman, Hans-Erik 
kommitte: Gustavsson, Lennart Mattsson,  Ronny Glemberg (utsedd av 

styrelsen efter årsmötet). 
 
Revisorer: ElseMarie Ragnar, Örjan Ström 
 
Revisorssuppleanter: Jan Oscarsson, Karin Lith 
 
Valberedning: Lennart Mattson, Lars Colliander 
 



 
Styrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden.  Föreningen har under året 
haft ca 550 medlemmar och medlemsavgiften har varit 60 kr för enskild medlem. 
 
Föreningens ekonomi är fortsatt i god ordning, förutom avsatta och insamlade medel till 
beslutad investering i ”Projektet Andstenholmen”, uppgår föreningens kontanta medel till  
166 tkr. 
 
 

 
Föreningens aktiviteter under året... 
 

En stor del av föreningens aktiviteter under vinterhalvåret har även detta år bestått av Nora-
kaffe,  Afterwork/pub-kvällar och Yogaklasser. Dessa har fortsatt med stort intresse, liksom 
aktiviteterna i anslutning till påskhelgen. Skärtorsdagspuben, påskevaka på Suskär, mm är  
bra tillfällen att träffas under trevliga former. 
 
 
 
 

Resultaträkning 2015 - sammandrag

Intäkter 2015 2014 2013 Konto
Uthyrningsverksamhet 3110
Aktiviteter 3115, 3120
Medlemsavgifter 3510
Erhållna bidrag 3900
Övriga intäkter 0 3125, 3130, 8020
Summa intäkter

Kostnader
Varor (netto) 4090
El 6210
Administration 6410, 6510, 6740, 

6850, 7660
Vatten och Avlopp 7710
Försäkringspremier 7310
Renhållning 7740
Rep och underhåll 7760
Kostnader för aktiviteter 7690
Kostnader för badet 7695
Övriga fastighetskostnader 6060, 7799, 7912
Övriga kostnader 7691, 7692, 7693,
(Utsmyckning H-strand, Bygglov) 7694, 8190
Lönekostn. och arb. giv. avg. 5010, 5610
Summa kostnader

Resultat

65 955 62 200 59 400
141 433 161 350 178 290
33 480 33 560 37 990
85 274 73 776 73 479
1 777 2 418

327 919 330 886 351 577

2 713 4 908 1 336
19 073 18 765 22 195
10 308 9 336 5 926

7 184 6 452 6 308
8 008 7 714 7 711
9 042 7 674 7 901

36 816 37 713 18 894
64 397 90 928 76 324
33 016 29 818 49 062
71 684 53 175 55 495
5 522 13 985 25 858

13 469 23 112 16 627
281 230 303 580 293 637

46 688 27 306 57 940



Städning av samhället genomfördes den 18 april, med sedvanlig kaffeservering i Lokalen 
efteråt. 
 
Årsmöte hölls den 26 april i Lokalen där 22 medlemmar närvarade. Mötet medförde inga 
större förändringar i styrelsen.  Frågan angående parkeringen vid badplatsen togs upp och 
diskuterades. Samhällsbyggnadskommitten  (SBK) redovisade då pågående kontakter med 
kommunen. Frågor angående utvecklingen av Anstensholmen diskuterades och Per Oscarsson 
redogjorde för aktuell status från denna arbetsgrupp. Efter mötet bjöds på fika.  
 
Konstituerande styrelsemöte hölls den 4 maj där ordförande, vice ordförande samt kassören 
utsågs att teckna föreningens firma.  
 
SBK har under året fortsatt sitt arbete med möten med politiker, tjänstemän och markägare. 
Vad som har varit på agendan är ett samarbete kring kommunens planarbete för 
Hälleviksstrand som helhet.  Föreningen hade ett allmänt informationsmöte om bland annat 
detta arbete i juli månad. 
 

Anstenholmengruppen har också arbetat vidare med regelbundna möten för att komma 
framåt. Arbetsgruppen har dock stött på patrull då strandskydd har införts för det aktuella 
området. Detta innebär att gruppen arbetat med en ansökan om strandskyddsdispens för att 
kunna fullfölja projektet. 
 
I år hade vi en ny simlärare Ella Eklund Magnusson, med god stöttning av 3 pappor som 
turades om att vara med i vattnet. Ella blev snabbt populär bland barnen, och det fungerade 
bra. AG ven om vi ansökt efter assistenter via kommunen, var det tyvärr ingen ungdom som ville 
sommarjobba i simskolan.  
 
I simskolan var det totalt 29 barn indelade i 4 grupper, 1 lek-och plask, 2 nybörjargrupper och 
1 fortsättningsgrupp. På eftermiddagarna var det märkestagning. Det var 6 st ungdomar som 
tog magistermärken.  
 
På simborgarmärkets dag tog 151 st märket, som bekostades av kommunen. Bra anslutning 
trots det kalla vädret. Många korvar och festisar såldes på kvällen!  
På simskoleavslutningen hade vi tyvärr lite otur med vädret, men barnen var imponerande 
och visade ändå upp vad de lärt sig, även om en del stod över isglassen efteråt. Med hjälp av 
partytält, korvgrillning och fika blev det en trevlig avslutning!  
 

Badplatsen rustas fortlöpande, den gamla simboden har ersatts och på herrbadet har ett av 
fundamenten renoverats, gången dit reparerats, mm. Under åren 2006 – 2015 har vi 
investerat ca 750 tkr i vår badplats. Av 1532 tkr i sökta kommunala bidrag har vi hittills 
erhållit 400 tkr, så alla förslag har inte kunnat genomföras. Styrelsens ambition är dock 
fortsatt hög med planer på handikappbad, hopptorn, utökning av bryggor, mm.   
 
Sommaren innehöll både den populära loppisen och en sommarpub. 
 
Blommor och annan utsmyckning som gjorts iordning, papperskorgar som tömts, är insatser 
av våra aktiva.  Vi har också investerat i ny bänk/bord-kombination vid ”Sitt&njut-platsen på 
Strandvägen. 
 

 
 
 
 



 
 
Lokalen har också rustats upp med nya fräscha stolar med sittdynor till, en ny kyl har köpts 
in, takfotsplåtar har bytts liksom ventilationshuvar, mm. Vi har flyttat hjärtstartaren till norra 
gaveln av Lokalen., den är nu placerad i ett förvaringsskåp för utomhusbruk. Vi har tecknat 
avtal med vår lokala fiberförening. Dessutom underhåller vi givetvis brandskyddsutrustning, 
brandskyddsplaner etc.  
 
”Dammen ” pyntades även detta år med en julgran och ljus. Vid Lucia hade vi lussemys med 
god mat och filmvisning och på nyår bjöds det på ett glas bubbel vid Lokalen. Allt tack vare 
hjälpsamma medlemmar.  
 
Utöver ovanstående har många olika frågor behandlats och styrelsearbetet har skett i en god 
och kamratlig atmosfär. 
  

Styrelsen riktar ett stort tack till medlemmar, sponsorer och aktiva, ingen nämnd och ingen 
glömd, som på olika sätt bidragit till föreningens verksamhet! 
 
 


