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Inledning 

Under året har många nya medlemmar hittat till föreningen som gör att medlemskåren 

föryngrats.  

Arbetsgrupperna har under året varit mycket aktiva och funnit sina arbetsformer på ett mycket 

positivt och framgångsrikt sätt. Gruppernas arbete har inneburit att fler medlemmar nu arbetar 

med Strandön, både med förvaltning och utveckling. Genom grupperna har vi också på ett 

bättre sätt kunnat ta till vara den stora kompetenspotential som finns bland våra medlemmar. 

Vi har haft få skador och varit förskonade från stormfällda träd, tack vare skogsgruppens sätt 

att förvalta skogen.  

Naturligtvis innebär det att ju fler medlemmar som aktivt arbetar med Strandön, ju mindre 

pengar behöver vi lägga på att köpa tjänster.  

 

Medlemsutveckling 

Många nya medlemmar, men ingen större förändring i antalet betalande medlemmar. 

Föreningen har under året haft drygt 400 medlemmar. 

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under året haft nio protokollförda styrelsemöten och en planeringsdag med 

arbetsgrupperna. 

Ett antal frågor där kommunen varit vår motpart har behandlats: 

Bland annat har föreningen blivit anmäld för brott mot Allemansrätten; anmälan gäller våra 

skyltar om förbud mot cykling och eldning på ön. Alla skyltar har tagits ner och styrelsen 

arbetar med frågan.  

Infarten från stora vägen till vår parkering ägs bland annat av kommunen, men underhålls inte 

av ägarna. Vi har tillsammans med grannarna utfört förbättringar. 

 



Hemsidan 

En väl fungerade hemsida är i dag en av de viktigaste kanalerna som styrelsen har för att skapa 

en god kontakt med medlemmarna. 

 

Bokning av stugor 

Ett nytt lottningssystem genomfördes.   

Bekräftelse på betald hyra genomfördes. 

I år var det ett antal sökande som inte fick stuga under sommarperioden. 

För att kunna undvika outhyrda stugor under sommarperioden, på grund av sena avbokningar, 

infördes ett sistadatum för inbetalning av hyran på tilldelad stuga. 

 

Uthyrningen. 

Uthyrningen har varit god under stora delar av året 

Under våren är det fortfarande låg beläggning. 

 

Ekonomi 

Under året har en genomgripande modernisering gjorts gällande vår ekonomiadministration. 

Vi har bytt ut vårt gamla redovisningssystem mot ett nytt webbaserat system. 

Styrelsen har fattat beslut om att göra en strategisk förändring när det gäller 

finansförvaltningen som ligger mer i linje med föreningens ändamål. 

En åkgräsklippare har införskaffats, vilket gör att intendenterna klippt fotbollsplanen och 

övriga större gräsbevuxna ytor. Detta innebar att vi har minskat utgiften för köpta tjänster. 

 

Tomten på landsidan 

På grund av det politiska styret i Uddevalla har projektet fått vila. 

 

Arbetsgruppernas insatser 

 

Anläggningsgruppen: Den del av soldäcket som var mest skadat efter stormen har åtgärdats 

provisoriskt.  

Skogssgruppen: En lokal skogsentreprenör anlitades för avverkning enligt gruppens 

anvisningar. Man började högst upp vid Utsikten och arbetar sig ner mot Brunnsparken. 

Föreningens egna motorsågcertifierade har avverkat mellan Karesuando och Ariston samt 

framför Kim. 

Åtta deltagare certifierades för röjsåg efter utbildning som anordnandes på Strandön. 

Stuggruppen: Vid inspektion i början på året upptäcktes stora skador på stugorna Anaris och 

Barranduna; bärande bjälkar hade ruttnat och risk för ras av verandataket förelåg. Skadorna 

krävde omgående reparation.  

Renoveringen av Kims och Stegeholms kök har gjort dem rymligare och mer lättarbetade och 

de färdigställdes under vårstädet. 

Båtgruppen: Under året har båtar och kanoter används i stor omfattning.  

Det har funnits ett ökat intresse för vår segelbåt och våra kanoter. 

I början av sommarsäsongen hade vi mycket blåsigt väder, vilket orsakade stora problem med 

våra förtöjningar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att våra båtar betyder väldigt mycket för våra medlemmar och 

utgör ett viktigt inslag vad gäller en positiv upplevelse på Strandön 

Arbetsgruppen för sport och rekreation: Färdigställde tennisplanen och byggde ett skåp för 

racketar, bollar och en bokningstavla.  

Underhöll boulebanan och lade över en presenning som skydd för vintern.  



Startade utvecklingsarbete för badstranden nedanför lekplatsen (rensade sly, mm).  

Lade fram planen att skapa en grillplats samt en fiskrensningsplats på Kattholmen, som 

styrelsen godkände. Installerade en soluppvärmd dusch (en gåva) vid badplatsen.  

Fårbodens lekredskap inventerades.  

Tack vare sponsring fick vi två mindre mål och klubbor samt bollar för att kunna spela 

innebandy på tennisplanen, som blev mycket populärt i somras. 

 

Vårstädningen 

Den årliga vårstädningen sträckte sig över tre helger och genomfördes av energiska och 

entusiastiska medlemmar i slutet på april till början på maj. Det innebar i princip att varje 

stuga genomgår motsvarigheten till en ”flyttstädning” vilket är en förutsättning för att hålla 

stugorna i gott skick, då de brukas av många medlemmar under en säsong.  

Lekplatsen, tennisplanen, fotbollsplanen och Fårbodens lekredskap iordningställdes.  

Kärrorna sågs över och kördes över till landsidan. 

Badstegarna rengjordes och sattes på plats. 

Båtarna iordningställdes och sjösattes.  

Livbojarna kontrollerade och sattes upp. 

 

Höströjningen 

Under två helger i oktober arbetade medlemmar med att fälla träd, röja sly och elda ris, 

huvudsakligen utefter stränderna och runt tennisbanan.  

Träden klövs till ved och vedbodarna fylldes.  

Badstegarna, båtarna, lekredskapen och kärrorna togs in i skydd och stugorna vinterstängdes. 

 

Slutord 

Ett stort tack till alla som bidragit till att göra Strandön till det paradis vi alla känner.  

Det är inte bara själva Strandön som har utvecklats även vår förening har vuxit både vad gäller 

medlemsantal och inte minst engagemang. Vi har hittat nya arbetsformer för att fler skall 

kunna bidraga till Strandöns bevarande och utveckling.  

Vi ser nya generationer som upptäcker Strandön och detta innebär att Strandön för överskådlig 

framtid kommer att bestå och utvecklas.  

I en tid då behovet av lugnare tempo, naturupplevelse och rekreation blir allt mer sällsynt ter 

sig Strandön ha en stor uppgift för våra medlemmars välbefinnande.  
 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för de insatser som gjorts för att bevara Strandön till den 

fridfulla semesterö den alltid varit. 
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