Verksamhetsberättelse 2019 för Lillnäsets samfällighetsförening
Styrelsen har under året bestått av Leif Björkman, ordförande, Mats Lindell, kassör och Osborn
Hogevik, sekreterare samt suppleanterna Monica Rönn, Ewa Åslundh och Daniel Bodin.
Ordinarie föreningsstämma hölls den 9 mars 2019 i Prästgården, Ljusterö.
Revisorer har varit Lars G Älgevik och Tom Dejert med Markus Grandell som suppleant.
Valberedningen har bestått av Herman Molter, sammankallande och Carl Berglund.
Representanter i styrelsen för Väsbystrands samfällighetsförening har varit Solveig Björkman,
Ingvar Blomqvist och Monica Westerberg (suppleant).
Ansvarig för vattensystemet har varit Leif Björkman.
Ansvarig för bryggorna har varit Thommy Skölde.
Årsavgiften har varit 4 300 kr (varav 1 000 kr för inhyrd skötsel och medlemmars deltagande på
skötseldagar). Föreningens resultat efter fonderingar visade ett överskott på 15 003 kr.
Årets utgifter var högre än budgeterat. Det beror främst på nya bojar och rör till båtbryggan,
vassklippning, utökad fårhage, inhyrd röjningshjälp (vanlig och efter stormfälle), gräsklipparservice
och att en sommarfest/40-årsjubileum hölls. Vi har satt av 5 000 kr till förnyelsefonden och tagit ut
20 000 kr från den.
Vi har betalat kommunens viltvårdare för bevakning av vildsvinen och annan hjälp med vilt.
Föreningens skötseldagar ägde rum den 13 april, 25 maj, 28 september och 26 oktober. Den 27 april
ordnades en extra skötseldag pga kollision med golfbanans skötseldag. Utav årets 144 (36*4)
möjliga skötselinsatser var deltagandet 74 (51%). Som jämförelse var deltagandet 2017 och 2018
38% resp. 35%.
Under sommaren betade omkring 18 får i hagen. Fåren hade föreningen fått i gåva men ägdes
formellt av Leif Björkman. Fåren återlämnades efter sommaren till förre ägaren. Vi sökte och fick
tillstånd av kommunen (strandskyddsdispens) att bygga en till fårhage. Bygget påbörjades och
dispensen slutar gälla om vi inte är färdiga inom fem år.
Styrelsen har haft tre fysiska protokollförda möten, sju dokumenterade beslut via mail och ett antal
underhandskontakter.
En trevlig sommarfest/40årsjubileum hölls den 6 juli. På grund av regn fick den hållas inomhus hos
familjen Björkman.
Föreningen har betalat 2 000 kr till midsommarfirandet i Väsbystrand.
Föreningen har en egendoms- och ansvarsförsäkring i Trygg-Hansa.
Ljusterö den 23 februari 2020
Leif Björkman
ordförande

Mats Lindell Osborn Hogevik
kassör
sekreterare
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