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Verksamhetsberättelse 2016-2017
Styrelsen har under verksamhetsåret 2016-17 bestått av:
Ordförande Per-Olof Eriksson
Vice ordförande Sven-Rune Gredehall (vägansvarig)
Kassör Thomas Almgren
Sekreterare Stefan Thulin
Vice sekreterare Jarl Risberg (web-ansvarig)
samt suppleanter Åke Stridh och Margareta Vogel Lindman.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda styrelsemöten. Delar av styrelsen
har utöver ordinarie styrelsemöten träffats på plats i Bökevik för att diskutera bl.a.
vägförbättringar, gångstig samt ny vägsträckning. En ny väg förbi gården har under vintern
anlagts av Olle och Mary Mathiasson på Gården. Med anledning av det projekterade vägbygget
genomförde styrelsen under hösten en medlemsenkät (enligt årsmötesbeslut) för att få in
synpunkter på projektet samt om SIF skulle ge ett bidrag till den nya vägen. Resultatet från
enkäten var att 92 % (75/96 svarade) av medlemmarna var positiva/neutrala till projektet samt
att SIF kan bidra med 20 000 SEK när vägen är godkänd.

Huvudsträckningen
av vägen är
godkänd av TRV.

Den branta
anslutnings-vägen mot
östra Bökevik är ej
godkänd och förslag
på åtgärd är framtagen
av TRV. Ansökan om
bidrag för
genomförande av
denna åtgärd pågår.
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Vägarna
har varit i ganska gott skick under det
gångna året. En del problem med
’tvättbräda’ finns på delar av sträckan
bl.a. beroende på en del tung trafik i
området i samband med
byggnationer. Under våren 2017 har
skrapning och saltning av vägar
genomförts. Utfyllnad av pott-hål har
skett löpande. Klippning av
vägkanterna har gjorts under
försommaren.
SIF´s ekonomiska buffert har under
det gånga året reducerats, dels pga.
ökade kostnader för vägunderhåll,
dels pga. ökade fonderingar och
reservationer. Detaljer kring
ekonomiska resultatet och planer för
kommande budgetåret kommer att
redogöras för på årsmötet.

Förbättring av
båtrampen i
Osviken
är genomförd.
Utfyllnad med
stenar har gjorts där
den gjutna rampen
slutar så att man ej
ska fastna om man
backar för långt
med båtsläpen.
Denna åtgärd verkar
ha fungerat väl så
här långt.
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En ny stig har
gjorts i
förlängningen av
Vitaskärsvägen så
att det nu finns
ytterligare en fin
promenadslinga i
området.

Ett uppvärmt
förvaringsskåp för
hjärtstartaren har
inköpts och placerats
på pumphuset vid
tennisbanan, så att
hjärtstartaren kan
förvaras frostfritt även
på vintern.
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En ny allmän badbrygga i Osviken har färdigställts
av Gösta Oredsson med bidrag från föreningen

En flyttning av vår hemsida (www.skinnarvik.se) till en ny
teknisk plattform har genomförts, och återuppbyggnaden
av innehållet pågår. Här finns bl.a. ett aktuellt
medlemsregister (lösenord: SIF), dokument och
information från SIFs styrelse liksom från Håanabbens
Vatten- och Avloppsförening och från vattenföreningarna.
Anslagstavlan på hemsidan har börjat användas för gratis
intern annonsering. Här finns också information om
seglings- och tennisaktiviteterna, om hjärt-lung-räddning
samt om aktuella kulturevenemang och miljöprojekt i
Blekinge.
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Vårt traditionella midsommarfirande hölls på ängen med dans
runt stången och lekar i hyfsat sommarväder detta år. Tack till
midsommarkommitté och musiker! En önskan inför nästa år är
större uppslutning på förmiddagen då vi klär stången - mer
blommor och grönt och fler händer välkomnas! Vi tackar Mary
& Olle som upplåter sin äng till midsommarfirandet.
Bökevik 2017-06-30
Styrelsen för Skinnarvikens Intresseförening

Här planeras en ”minirondell”

5

