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Inledning 
2016 var ett minst sagt händelserikt år för föreningen. Det mest påtagliga var den nya spången 
som stod färdig i mars. Strandöns arbetsgrupper har jobbat flitigt och mycket har hänt med 
olika stugor både på in- och utsidan. Och inte minst renoverades tennisbanan. Skogen har 
gåtts igenom och flera medlemmar tog motorsågscertifkat.  
 
Medlemsutveckling 
Antalet betalande medlemmar för 2016 var 584, en ökning med 108 mot 2015.  
 
Styrelsens möten 
Styrelsen har under året haft sju protokollförda styrelsemöten, varav ett var ett specifikt 
budgetmöte. En hel planeringsdag för arbetsgrupperna genomfördes också. 
 
Bokning av stugor  
Det webbaserade bokningssystemet BokaMera har satts sig mer och fungerar enligt styrelsens 
uppfattning väl. Brister som upptäcks åtgärdas successivt för att BokaMera ska fungera ännu 
bättre och till slut helt fläckfritt. 
Telefonbokningen minskade, och samtalen som kom var mer av supportkaraktär för 
BokaMera.  
Påskhelgen hade dålig beläggning eftersom det var oklart om spången skulle hinna bli färdig. 
Under våren var det låg beläggning, framför allt på vardagarna. Men även under helgerna 
fanns det många tomma stugor.  
Semesterperioden var dock fulltecknad. I augusti var beläggningen också hög. 
Detta år var det väldigt bra väder under hösten vilket påverkade uthyrningen positivt. 
Efter önskemål utökades på försök semesterperioden till sju veckor 2016. 
Efter utvärdering återgår föreningen till sex veckor för 2017.  
 
Ekonomi 



Den nya spången kostade närmare fyra miljoner kronor vilket medförde en lika stor 
minskning av föreningens eget kapital. 
Styrelsen ansökte om medel från Thordénstiftelsen för maskiner, och undersökte även 
möjligheten att få EU-bidrag för skogsvård. Det blev avslag från båda instanserna. 
 
Spången 
Byggandet av spången startade i november 2015 och avslutades i mars 2016 precis före påsk. 
Hamn & Sjö Väst AB gjorde ett fint arbete. 
Spången invigdes den 5 maj i strålande solsken med över 100 deltagare.  
Ordförande Siv Sandvik talade före den handfasta invigningsceremonin, som innebar att hon 
lät en flaska champagne krossas mot spången – precis som man döpte fartygen från 
Götaverken. Efter invigningsskålen blev det poängpromenad, ”spånglopp”, samt tårta, kaffe 
och prisutdelning vid tennisbanan. 
 
Tomten på landsidan 
Utvecklingen av tomten på landsidan har avstannat. Den politiska majoriteten i Uddevalla 
kommun tillåter inte exploatering av området utan anser att marken skall användas som 
strövområde. Styrelsen låter arbetet med tomten vila tills vidare. 
 
Utbildning 
Under tre helger på våren genomfördes en utbildning – teoretiskt och praktiskt – i att hantera 
en motorsåg. Elva duktiga medlemmar klarade därefter av examen för att få ett officiellt 
certifikat för motorsåg. Planen är att dessa personer ska bidra till Strandöns skogsvård. 
 
Arbetsgruppernas insatser 
Anläggningsgruppen: Vägarna och vägkanter vid, och runt, kärrskjulet på ön förstärktes och 
breddades professionellt. 
Skogsvårdsgruppen: Hade under året ett antal träffar på Strandön för att planera gallring av 
mogen skog. Kontakter togs med Skogsstyrelsen och Södra, som tog fram en plan för 
nödvändig avverkning på ön. 
Stuggruppen: Inventerade alla stugor under våren och tog fram en ny rutin som gäller vid 
stugbyten under sommarperioden. Kim och Stegeholm har fått nya kök, vilket innebär att alla 
stugor nu har kyl med liten separat frys. Hedenhöjd har fått framsidans fasad renoverad. En 
sponsor skänkte mikrovågsugnar, som tacksamt mottogs, till alla stugor. 
Båtgruppen: Skött underhållet av båtarna, kanoterna och badflotten som alla i år varit flitigt 
använda. Bytte ut sänken till ankarförtöjningar. 
Medlemsvårdsgruppen: Har hanterat bokningar, uppdaterat och utvecklat BokaMera samt 
hemsidan. Ansvarade för invigningen av spången. Arbetat med att hitta nya sätt (erbjudanden, 
sponsorer, med mera) för att öka uthyrningen och intäkterna till föreningen. Arbetat med att 
skapa ett nytt och bättre lottningssystem för sommarperioden, bland annat genom att skicka ut 
en enkät till medlemmarna. 
Fritidsgruppen: Renoverade tennisbanan och boulebanan. 
 
Vårstädningen 
Under tre veckor i maj städades och ställdes alla stugor i ordning av entusiastiska 
medlemmar. Badtrapporna skrapades, behandlades och sattes på plats på bryggorna. 
Lekplatsen, tennisplanen, fotbollsplanen, kärrorna och fårbodens lekredskap iordningställdes. 
Båtarna och badflotten iordningställdes och sjösattes. Livbojarna kontrollerade och sattes upp. 
Städning och bortforsling av skrot vid garaget. 
 
Höströjningen 



Under två helger i oktober arbetade medlemmar med att göra ön redo för vintervila.. 
Skogsvårdsgruppen fällde träd för att kunna bredda vägen vid spången och för att få bättre 
utsikt framför flera hus. Vedbodarna fylldes med ved och det släpades och eldades ris. 
Badstegarna, båtarna, badflotten, lekredskapen och kärrorna togs in i skydd och stugorna 
vinterstängdes. 
 
Slutord 
2016 får totalt sett ses som ett positivt år, även om spången kostade mycket pengar och 
minskade föreningens kapital. En väldigt positiv medlemsutveckling ökade dock intäkterna 
och därmed minskade underskottet i driften för Strandön. Uthyrningen var i stort sett som den 
brukar, förutom att den var lite bättre än vanligt under hösten. 
Ett stort tack till alla engagerade medlemmar som genom idogt ideellt arbete och donationer 
under året bidragit till föreningens verksamhet och tagit ansvar för att bevara Strandön som 
den fridfulla semesterö den alltid varit. 
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