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Verksamhetsberättelse 2017-2018
Styrelsen har under verksamhetsåret 2017-18 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.

Vägarna
Den nya vägen förbi gården har
färdigställts samt besiktigats och
godkänts av Trafikverket (TRV).
Den branta anslutningsvägen mot
östra Bökevik är ej godkänd och åtgärd
är genomförd genom byggandet av
”mini” rondell vid anslutningsväg till
Östra sidan. Denna åtgärd bekostades
genom bidrag från kommunen och
TRV.
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 2018 har
skrapning och saltning av vägar
genomförts. Utfyllnad av pott-hål har
skett löpande. Klippning av
vägkanterna har gjorts under
försommaren.
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Vägarna
En 5-årsplan för vägunderhåll håller på att tas
fram. En arbetsgrupp har bildats bestående
av Åke (sammankallande), Per-Olof, SvenRune. Primära syftet med planen är att göra
en plan för att i första hand hålla vägen i ett
skick så att den är säker och fyller sin
funktion. Förslag till standardhöjning kan ev.
också komma fram. Styrelsen har tagit hjälp
av extern expert från TRV med att göra en
besiktning av nuvarande standard på vägen
och få förslag till drift och underhållsplan.
Arbetsgruppen informerar mer i detalj om
planen på årsmötet.
Styrelsen ansökte till Länsstyrelsen om att få
hastigheten på vägarna reglerad och 30skyltar uppsatta men ansökan avslogs. I stället
har vägskyltar med syfte att hålla nere
hastigheten på vägarna (lekande barn)
införskaffats och kommer att sättas upp under
sommaren. Välkomstskylt till området håller
på att införskaffas.

På säkerhetssidan så har
hjärtstartaren
underhållits (inbyggnad
och nytt batteri) och nya
livbojar har införskaffats
till de allmänna
badplatserna.

Röjning vid båtramp och
allmänna stigar
genomfördes 12 Augusti
med god uppslutning och
gott resultat.
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Boulebana
Boulebana i Karlshamn
En enkätundersökning gällande intresse för boulebana har ge

En enkätundersökning gällande intresse för boulebana har genomförts där 68% svarade.
Resultatet blev att 58% av dem som svarade ville att SIF ska bidra ekonomiskt. Utifrån det
resultatet beslutade styrelsen att man kan bidra med halva materialkostnaden för en
boulebana (7.500 kr).
SIFs ekonomiska läge är under kontroll men inga stora buffertar finns.
Detaljer kring ekonomiska resultatet och planer för kommande budgetåret kommer att
redogöras för på årsmötet. nomförtd68% svarade. Resultatet blev att 58% av dem som svarade ville att SIF ska
bidra ekonomiskt. Utifrån det resultatet beslutade styrelsen att man kan bidra med halva materialkostnaden för en boulebana
(7.500 kr).

HEMSIDAN
På vår hemsida (www.skinnarvik.se) finns mycket information. Här
finns bl.a. ett aktuellt medlemsregister (lösenord: SIF), dokument
och information från SIFs styrelse liksom från Håanabbens Vattenoch Avloppsförening och från vattenföreningarna. Anslagstavlan på
hemsidan har börjat användas för gratis intern annonsering. Här
finns också information om seglings- och tennisaktiviteterna, om
hjärt-lungräddning samt om aktuella kulturevenemang och
miljöprojekt i Blekinge.
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MIDSOMMARFIRANDET
Vårt traditionella midsommarfirande hölls på ängen med dans runt stången och lekar i fint
sommarväder detta år. Stort tack till midsommarkommittén 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 2018-06-30
Styrelsen för Skinnarvikens Intresseförening
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