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Möten 

Styrelsen har genomfört 6 styrelsemöten under året. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp för 

att ta fram ett beslutsunderlag till ett extra medlemsmöte den 20 maj, där det beslöts att 

utföra en renovering av bryggan på Tidö-Lindö samt köpa in y-bommar och finansiering av 

den totala kostnaden. Arbetsgruppen bestod av; Sture Björk, Lars Ågren, Patrik Mellgren, 

och Leif Jonsson. Ytterligare ett medlemsmöte genomfördes i juli   

Avfall 

Beslutet att hyra 3 kärl under sommarperioden för sortering och lämning av glas samt metall 

har fallit väl ut. Medlemmarna har använt dessa och succesivt lärt sig att inte lägga ner 

platspåsar med detta avfall i, utan enbart glas och hushållsmetall samt att pressa ihop 

metallburkarna. 

Sorteringen mellan hushållsavfall och restavfall har förbättrats men här kan vi bli ännu 

bättre. 

Aktiviteter 

En invigning med knytis skedde av den förbättrade fotbollsplanen med de nya mål som 

Roland Berglund på ett ärofullt sett jobbat med för föreningens bästa. 

Städlag tre på ön hade ansvaret för att genomföra midsommarfirandet och sommarfesten. 

Midsommarstången restes och var hänförande, dans och sång skedde till inspelad musik och 

slutligen var det tävlingar för barnen och dragkamp för de vuxna.  

På midsommardagen var det traditionsenligt fotbollsmatch mellan Strömskär och Tidö-

Lindö, där Patrik Mellgren höll ihop arrangemanget och Strömskär vann! 



Sommarfesten med knytis blev en riktig härlig musik- och danskväll med bandet ”Effler 

band” och som vanligt fullt med medlemmar med gäster som steppade loss. 

För de som var intresserade ordnade Peter Olsson julbord på Havsörnen, vilket som vanligt 

var trångt men med mycket god mat. Det fanns hjärterum och stjärterum! 

Styrelsen hade en styrelsefest, denna gång hos Peter Olsson. 

Arbetsdagar och bryggarbetet 

Det har varit många medlemmar som deltagit dels vid två städdagar på ön samt arbeten vid 

parkeringen. De omfattande arbeten som utförts vid bryggrenovering har många 

medlemmar ställt upp på. Vi har tillsammans gjort ett mycket bra arbete och haft en härlig 

gemenskap. Under hösten gjordes både upptagning av förankringspålar samt pålning av 

bryggpålar av en entreprenör. Börje och Chibban Liljeros samt Leif Jonsson deltog och tog 

bort många gamla bryggdelar. Västerås tidning uppmärksammade detta.  

Rapport bryggarbetet 2013 

Den 5 och 6 januari 2013 samlades ett 50-tal medlemmar och tog bort ytterligare delar samt 

eldade allt. Därefter gjorde snickarkunniga Peter Söderberg, Mikael Söderberg och Ted 

Persson ett viktigt grundarbete med att mäta in och sätta ramarna för bryggdäcket med 

hantlangning av bl a Patrik Mellgren, Leif Jonsson, Börje Liljeros och Sture Björk. Den 26/27 

januari kallades arbetslag 1 och 2 ut för iskruvning av bryggplank. Den 2 och 3 februari var 

det dags för lag 3 och 4 med flera att skruva ihop y-bommar och skruva fast dessa vid 

bryggan. Dessemellan har pensionärerna Leif och Börje gjort stora insatser med hjälp av bl a 

Karlberg, Hedlund och Helin. Patrik och Sture har varit till stor hjälp i all planering och 

utförande. 

Styrelsen tackar arbetsgruppen och alla som deltagit i arbetet för ett mycket bra arbete som 

har gett Strömskärs ekonomiska förening en brygga som håller i ytterligare 50 år. 

Avgifter 2012 

Medlemsavgift; 20 kr, Föreningsavgift 2 750 kr, extra avgift för bryggrenovering 5 930 kr, 

vägavgift 1 500 kr, extra bilplats 250 kr och extra båtplats 250 kr. 

 

  

 


