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Strömskärs Ekonomiska Förening 

Verksamhetsberättelse för år 2015 

Styrelse 

Ordförande;  Monica Björk, Sekreterare; Matz Lönn, Kassör; Elisabeth Lindblom 

Ledamöter; Börje Liljeros, Åsa Aabakken,  

Suppleanter; Peter Olsson, Rosita Lindqvist 

Revisorer  

Lars Grip, Lars Ågren, revisorsuppleant; Carina Moorberg 

Arbetsledare 

Sture Björk, Michael Sjöquist 

Valberedning 

Claes-Göran Helin, Gunnar Wegrell 

Möten 

Styrelsen har genomfört ett konstitueringsmöte och 6 styrelsemöten under 

verksamhetsåret. Det har varit ett årsmöte samt ett sommarmöte för medlemmarna. 

Beslut 

Beslut om att färdigställa miljöboden under 2015 genom att medlemmarna avsatte 

ytterligare ekonomiska medel togs på årsmötet 2015.  

Aktiviteter 

Område fyra på ön hade ansvaret för att genomföra midsommarfirandet och sommarfesten. 

Midsommarstången restes, dans och sång skedde till 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, musik och dans genomfördes med många deltagare. Musik 

spelades av en enmansorkester. Senare under kvällen spelades musik från cd-spelare med 

en bra uppslutning och mycket dans i alla åldrar.   

Peter Olsson samordnade en julbuffe på rederiets nya båt Sjösaga.  

Styrelsen hade en styrelsefest, denna gång hos Liljeros. 
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Arbetsdagar 

Det har även under 2015 varit många medlemmar som deltagit vid tre arbetsdagar på ön 

samt arbeten vid parkeringen. Under den första arbetsdagen fälldes några stora döda träd 

som inte gick att ta under vintern, då isen var dålig. Många deltog och det var ett riktigt 

tungt arbetspass för alla. 

Miljöboden 

Miljöboden färdigställdes under året. Den stod klar i slutet på september. Ett digert arbete 

har skett av Sture Björk, Börje Liljeros, Leif Jonsson, Patrik Mellgren, Peter Söderberg, Mikael 

Söderberg, Roland Berglund samt att några ytterligare har hjälp till. Ett stort Tack till alla! 

Nya medlemmar under året 

Tomt 11; Olof och Madeleine Torsteinrud 

Avgifter 2015 

Medlemsavgift; 100 kr, Serviceavgift 2 800 kr, vägavgift 1 500 kr, vägavgift för 

mantalsskriven 3000 kr, extra bilplats 250 kr. 

 

 

 


