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Inledning  
Vinterns storm åstadkom stora skador på soldäcket och ångbåtsbryggan (stenpiren). Vägarna 
belastades också hårt av regn och vinterns skogsavverkning. 
Arbetsgrupperna har under året varit mycket aktiva och blivit mer inarbetade på ett positivt 
och framgångsrikt sätt. Fler medlemmar har glädjande också tillkommit. Genom grupperna 
har det också gått att bättre ta till vara den stora kompetensen som finns hos medlemmarna.  
Skogen mellan Brunnsparken i väster och Utsiktsplatsen i öster avverkades försiktigt för att 
skona tall och lövträd.  
 
Styrelsens arbete  
Styrelsen har under året haft sju protokollförda styrelsemöten, ett arbetsmöte och en 
planeringsdag med arbetsgrupperna innan säsongen. Styrelsen genomförde också en 
schemalagd vinterbevakning av ön. 
Styrelsen tecknade avtal med Hamn & Sjö Väst AB för att renovera ångbåtsbryggan. 
 
Medlemsutveckling 
Föreningen fick nya medlemmar samtidigt som några lämnade. Det innebär ingen större 
förändring av medlemsantalet (429). 
 
Försäkringar 
En ny försäkring tecknades för anläggningen (hus och byggnader) och skogen. I den ingår 
även ansvarsförsäkring. 
 
Anslutningsvägen 
Vägen mellan parkeringen och landsvägen är inte bra trots en del förebyggande insatser som 
att fylla i så kallade potthål. En större insats krävs för att förbättra vägen. Styrelsen har därför 
haft brevkontakt med Uddevalla kommun, som är delägare av vägen, och fyra möten med 
övriga berörda (ägare, användare, grannar). Strandön har enbart servitut för vägen.   



Arbetsgruppernas insatser 
 
Administration 
Uthyrningen har varit god under större delen av året. Under våren och höstlovet (nyhet för 
2019) var det dock lägre beläggning. Sammantaget har uthyrningen minskat något mot de två 
föregående åren. 
BokaMera klarade inte påfrestningarna när direktbokningen startade. Det berodde till stor del 
på att många snabbt ville boka midsommarhelgen. 
 
Anläggningsgruppen 
Soldäcket var rejält uppbrutet av vinterns stormar och i princip fick ALLA brädor skruvas fast 
ordentligt.  
Ångbåtsbryggan inspekterades för att se om Strandön genom en egen insats skulle kunna 
minska kostnaden för renoveringen. En av gruppens medlemmar hade ansvaret för kontakten 
med Hamn och Sjö innan kontraktet skrevs. Tyvärr var det inte var möjligt att få ner priset. 
Kärrskjulet renoverades genom att delar av väggarna byttes ut och nya häng- samt stuprännor 
sattes upp. Sedan målades hela skjulet.   
Kärror renoverades – brädor byttes – och målades. 
 
Båtgruppen  
Segelbåtens durkar renoverades. Övriga båtar renoverades och förstärktes. 
Fler y-bommar för angöring vid Kattholmen införskaffades. 
En ny uppläggningsplats för kanoter vid badstranden, med tillhörande bod för paddlar och 
flytvästar, ställdes i ordning. 
En så kallad paddle board, som blev väldigt populär, finns nu också på samma plats. 
 
Skogsgruppen 
En planerad skogsavverkning genomfördes av firman Axel Olsson.  
Medlemmar bidrog till det arbetet genom att ta ner träd. Ungefär 200 kubikmeter skog togs ut.  
Under Höströjningens två helger flisades och eldades mycket ris från skogsavverkningen. 
Medlemmar röjde också bra runt flera stugor.  
Vedboden fylldes med mycket ved.  
Skogsgruppen köpte in en röjsåg, en kastsåg, en vedkap och två vedklyvar. 
 
Sport & rekreation (”Fritidsgruppen”)  
Grillplatsen dränerades med hjälp av grus och makadam. 
Boulebanan fick ny sand.  
En ny viloplats (”VIP-plats”) i skuggan bredvid utomhusduschen skapades – marken bereddes 
och en bänk, ett bord och sittstubbar sattes på plats. 
Tre nya bänkar till soldäcket och en till södra stranden byggdes. 
Mer sand lades ut på strandremsan nedanför lekplatsen.  
Iordningställde inför säsongen allt som behövdes för fotboll, tennis, bordtennis, innebandy 
och grillning, samt ordnade vinterförvaring av utrustningarna efter säsongen. 
 
Stuggruppen 
Stugorna inspekterades utvändigt och invändigt. 
På grund av fukt och myrangrepp hade Backe fått stora skador och en ny veranda byggdes.  
Ett antal trappor och överliggare till altanernas räcken/sidoväggar reparerades.  
Alla fönster inspekterades grundligt.  
En upphandling av lämplig målerifirma för ommålning av husen gjordes. 
Vårstädningen genomfördes i vanlig ordning under tre helger med hjälp av många 
entusiastiska och engagerade medlemmar. Det pågående arbetet med att byta ut madrasser, 
täcken och kuddar fortsatte. Alla stuprör och hängrännor rensades.  
Insektsnäten i husens ventiler byttes ut. 



Den öppna spisen i Jagala reparerades och nya stenar murades in. 
 
Övrigt  
Golfbilen som genom åren använts för persontransporter och förflyttning av mindre 
arbetsmaterial är på upphällningen. Dessutom orkar den inte ta sig upp överallt. Därför köpte 
föreningen in en fyrhjulsdriven UTV (Utility Terrain Vehicle), som räknas som en B-traktor. 
 
Slutord  
Ett stort tack till alla som bidragit till att göra Strandön till det paradis vi alla känner att vi har 
gemensamt. Det är inte bara själva ön som har utvecklats, utan även vår förening har vuxit 
både vad gäller medlemsantal och engagemang. Vi har hittat fungerande arbetsformer som 
gör att fler kan bidra till Strandöns skötsel, bevarande och utveckling. Vi märker att nya 
generationer upptäcker Strandön, vilket innebär att Strandön för överskådlig framtid kommer 
att bestå. I en tid då människans behov av lugn, naturupplevelser och rekreation blir allt mer 
viktigt har Strandön stor betydelse för våra medlemmars välbefinnande. 
Styrelsen vill till sist tacka alla medlemmar för de insatser som gjorts för att bevara Strandön 
till den fridfulla semesterö den alltid varit. 
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