
Verksamhetsplan för Strandön 2020 
Administration 
Hitta lösningar för att öka uthyrningen utanför sommarperioden och på vardagar. 
Försöka koppla ihop bokningsprogrammet BokaMera bättre med ekonomisystemet Fortnox 
för att slippa göra manuella utskick av fakturor (alternativt hitta ett annat bokningssystem). 
 
Anläggningsgruppen 
Gräva diken med hyrd minigrävare. 
Underhålla/justera vägar/stigar med hyrd minigrävare och dumper. 
Mäta fukten i stugorna och inspektera behovet av dränering runt stugorna. 
Soldäcket ska få en ny 30 meter lång kantlist/skyddskant. 
Lokalisera alla stenkistor och brunnar. 
Täcka elkabeln ovanför soldäcket. 
 
Båtgruppen 
Bygga en ramp eller liknande för att lättare kunna ta upp kajakerna.  
Bygga ny/reparera uppläggningsställningen för båtarna. 
Den stora kajaken ses över och fräschas upp. 
Namnge båtarna och märka ut båtplatserna med namnen. 
Fler y-bommar sätts upp vid Kattholmens båtplatser. 
Renovera en roddbåt till. 
Flera underhållsinsatser görs på segelbåten. 
Köpa in flytvästar och kajakvästar.	  
	  
Skogsgruppen	  
Utöka samarbetet med Södra Skogsägarna och avverkningsfirman Axel Ohlsson för att bli 
mer systematiska och kunna jobba enligt de rutiner som gäller för att få ut mer pengar. 
På grund av barkborrar på träden behöver fler träd än normalt fällas.	  
Genomföra höströjningen som vanligt. 
Arrangerar också en extra vårröjning för att få bort riset runt stugorna innan sommaren. 
Köpa in skyddsutrustning som finns på ön för att underlätta akuta motorsågsarbeten. 
 
Sport & rekreation (”Fritidsgruppen”) 
Bygga ett stationärt bord med fasta bänkar vid grillplatsen plus arrangera ett sol-/regnskydd.  
Montera flagglina till flaggstången, skaffa en flagga, och sätta upp en frälsarkrans.  
Bygga tak till sponsorplanket vid kärrskjulet.  
Förmodligen bygga en låg kant runt VIP-platsen för att hindra att gruset sköljs bort. 
Skaffa två basketkorgar med skottplank plus basketbollar till tennisplanen. 
Bygga ett tennisbollplank.  
Bygga en slingrande drake/orm av stubbar på olika höjd som barnen kan hoppa på. 
 
Stuggruppen	  
En extern firma ska måla fyra stugor samt renovera fönster. 
Börja köpa in takstegar till husen och montera dem så att sotningen fungerar.  
Inspektera alla ytterdörrar och vid behov presentera förbättringsåtgärder. 
Rensa bort rester från branden som samlar fukt under Brattfonn.  
Byta x antal överliggare på altanerna plus måla dem. Jagala får nytt trappräcke. 
Planera vårstädningen samt köpa in material för den.  
Undersöka om spiskassetter/spisinsatser är ett alternativ till att reparera de öppna spisarna.  
Ta fram kostnader för att renovera tre kök i Kim, Hedenhöjd, och Ungdomsgården södra.	  	  
 
Allmänt	  
Ta fram en önskelista på saker som behövs och lägga ut listan på webben och i stugorna.	  	  


