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Möten 

Styrelsen har genomfört ett konstitueringsmöte och 8 styrelsemöten under året. Det har 

varit ett årsmöte samt ett sommarmöte för medlemmarna. 

Beslut 

På sommarmötet skedde en genomgång av förslag till nya stadgar som skall ersätta de gamla 

som inte följer den senaste lagen om ekonomiska föreningar. Beslut om nya stadgar sker på 

årsmötet 2014. 

Sommarmötet beslöt att 500 kr per medlem skall börja debiteras 2014 för avsättning till en 

miljöbod för hushållsavfall. 

Aktiviteter 

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

Midsommarstången restes, dans och sång skedde till folkklädda vissångare med 

ackompanjemang av dragspel och slutligen var det tävlingar för barnen och dragkamp för de 

vuxna.  

På midsommardagen var det traditionsenligt fotbollsmatch mellan Strömskär och Tidö-Lindö 

och denna gånga vann Tidö-Lindö. 

Sommarfesten med knytis blev en riktig härlig musik- och danskväll med Börje Lindgren och 

Raimo Pajunens band och det var överfullt med medlemmar med gäster. 

Återigen ordnade Peter Olsson julbord på Havsörnen, vilket som vanligt var trångt men med 

mycket god mat. Denna gång låg inte isen och vi fick en utfärd i riktning mot Aggarön. 
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Styrelsen hade en styrelsefest, denna gång hos Monica Björk. 

Arbetsdagar 

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

parkeringen.  

Bryggarbetet 2013  

Den 5 och 6 januari 2013 samlades ett 50-tal medlemmar och tog bort gamla bryggdelar 

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 

Håkan Karlberg, Per-Erik Hedlund och Claes-Göran 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.  

Under året sattes (och skänktes) en räddningsstege upp längst ut på bryggan av Börje 

Liljeros. Roland Berglund tog fram en modell på brygghandtag som kunde beställas och som 

sattes upp av honom. Efter önskemål av medlem på sommarmötet sattes även ett handtag 

upp vid lastbryggan för att underlätta i och urstigning. 

Lås vid bom och grind 

Låsen utsätts för ett hårt slitage genom alla öppningar och stängningar och succesivt slits 

stiften varvid de kärvar. Sture brukar serva dem och ser till att dessa lämnas in för 

renovering vid behov, samt att det finns rätt sorts låsolja ”Assa låsspray” i brevlådan 

innanför grinden, för att smörja dem. Så småningom kan vi behöva byta ut dessa lås till ett 

mindre känsligt system. 

Avgifter 2013 

Medlemsavgift; 20 kr, Föreningsavgift 2 750 kr, vägavgift 1 500 kr, extra bilplats 250 kr. 

 

  

 


