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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 
avseende GA:1och GA:2  
 

 

 

STÄMMA 19:e april 

Ordinarie föreningsstämma hölls söndagen den 19 april på Adelsö Hembygdsgård.  

Föreningen bjöd på kaffe och smörgås. Utöver de sedvanliga årsmötesförhandlingarna 

behandlade stämman styrelsens slutrapport avseende hamnbyggnadsprojektet i Lissbovik.  

Ett 40-tal personer representerande 28 fastigheter på stämman.  

 

 

EXTRA STÄMMA 15:e juni 

En extra föreningsstämma, med uppgift att fatta beslut om en avveckling av de ekonomiska 

mellanhavandena mellan föreningen och dess respektive medlemmar avseende 

hamnbyggnadsprojektet i Lissbovik, ägde rum söndagen den 15:e juni.  

Genom ett enhälligt stämmobeslut fastställdes styrelsens förslag rörande nämnda avveckling, dvs 

att de ekonomiska mellanhavandena 0-ställes och avslutas per den sista juli 2015. 

26 fastigheter var representerade på den extra stämman.  

 

 

FUNKTIONÄRER 2015 

Ordinarie styrelseledamöter har varit Ulric Andersen, Göran Israelsson, Catherine Kellström, 

Lisa Rolf och Per Björk. 

Suppleanter har varit Lena Graf och Markus Pettersson. 

Stämman valde Ulric Andersen till styrelseordförande, Hans Sundqvist och Björn Blomqvist som 

revisorer samt Lars Graf som revisorssuppleant.  

Till valberedning utsågs Carina Nilsson Graf och Suzana Lundholm. 

 

 

VID STYRELSENS KONSTITUERANDE MÖTE DEN 11 MAJ 2015  

HAR ORGANISERAT SIG I FÖLJANDE UPPDRAG OCH VERKSAMHETSGRUPPER: 
 

Ekonomiansvarig 

Göran Israelsson 
 

Sekreterare 

Lisa Rolf  
 

Informations- och hemsidesansvarig 

Lisa Rolf 
 

Skogs- och markgruppen 

har förberett och lett arbetet med styrelsens beslut om insatser och åtgärder rörande 

förhållandena på Alholmen och Granholmen samt föreningens arbetsdagar. 

Gruppen har bestått av Catherine Kellström, sammankallande, samt Kaij Lundgren, Henrik 

Künnecke och Lena Graf   
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Hamn- och bryggruppen 

har ansvarat för slutförandet av markarbetena i Lissbovik samt driften av hamnanläggningen och 

föreningens två allmänna bryggor. 

Gruppen har bestått av Ulric Andersen, sammankallande, samt Thomas Hemberg och Per Björk.  
 

Beredningsgruppen för säkerhetsbefrämjande åtgärder i Lissbovik 

har till styrelsen framlagt förslag på insatser för en ökad säkerhet och trygghet i Lissbovik. 

Gruppen har bestått av Göran Israelsson, sammankallande, samt Thomas Hemberg och Per 

Adolfsson. 

 

Antal styrelsesammanträden 

Styrelsen har genomfört 7 protokollförda sammanträden under året. Härutöver har styrelsens 

ledamöter haft ett antal underhandskontakter under året. 

 

 

HAMNBYGGET OCH HAMNOMRÅDET I LISSBOVIK 
 

Efter att själva bygget av hamnen slutförts kunde styrelsen konstatera att projektets 

investeringsbudget inte fullt ut ianspråktagits. 

Därför beslutade styrelsen att, inom ramen för kvarvarande investeringsmedel, genomföra 

ytterligare förbättringar av hamnens och hamnområdets funktion utifrån i projektet antagna 

idéskisser. 
 

Följande större och mindre förbättringsåtgärder har under året genomförts i Lissbovik:  
 

Hamnen och hamnområdet i Lissbovik: 
 

Bortschaktning av ”udden” framför iläggningsrampen för svängradiens skull.  

Justering av vägen/backen/slänten ner till hamnplanen, massorna användes dels på 

miljöstationsplanen, dels som utfyllnad på utökad parkering sydväst om vägen. 

Bortforsling av båtvrak, båtvagnar och annat bråte i hamnområdet och på P-platsen. 

Fortsatt förstärkning av ytskiktet på hamnplan. 

Hårdgöring av markyta samt kompletterande asfaltering vid lastbryggan och bryggentrén. 

Utfyllnad av miljöstationsplanen.  

Inköp och montering av en elektrisk fjärrmanövrerad vägbom. 

Bortforsling av järnbalkarna och de grova stockarna/pålarna vid vägslänten ner mot hamnen. 

Inköp och utplacering trafikregleringsskyltar. 

Montering av kameraövervakningsskylt på vägbommen. 

Inmätning av röd och grön prick i respektive hamninlopp samt stenar på utsidan av brygga A och 

schaktkanten in mot lastkaj och ramp. 

Montering av reflexer på röd och grön prick samt på 3 st belysningsstolpar. 

Montering av rött och grönt inre lampglas på 2 st belysningsstolpar. 

Justeringen av båtplatstilldelningen + ny karta. 

Borttagning av brädskjulet invid de två plåtskjulen. 

Trädfällning/slyrensning omkring och ovanför hamnplan. 
 

Granholms- och Alholmsbryggorna: 
 

Kontroll av Granholmsbryggans lampor (de fungerar). 

Uppsättning av livbojar vid Granholms- och Alholmsbryggorna. 

Inoljning av y-bommarnas gångjärn.  

Justering av nivåskillnaden vid Alholmens landfäste.  

Röjning av en anslutningsstig från nya Alholmsbryggan fram till befintlig gångstig, borttagning av 

en större björk, flytt av större stenar samt utfyllnad med grus.  
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Uppföljande åtgärder i hamnen utförda av Pampas Marina respektive Marinetec: 
 

Hårdgöring av markyta samt asfaltering ovanför rampen, 25 kvm. 

Lagning av södra ponton. 

Byte av gummiklotsar på mittpontonerna. 

Förstärkning av alu-plattan vid övergången mellan det fasta och rörliga bryggpartiet samt på 

Granholmsbryggan.  

Rampspänning runt iläggningsrampen. 

Sträckning av pontonbryggornas förankringskedjor och vajrar. 

 

Den officiella invigningen av den nya hamnen i Lissbovik 

Detta högtidliga evenemang ägde rum lördagen den 18:e april. Merparten av föreningens 

medlemmar och familjer, ett antal för projektets genomförande viktiga nyckelpersoner och 

särskilt inbjudna gäster deltog i festligheterna – in alles drygt ett hundratal personer. 

Flera tal hölls, ett invigningsband klipptes, musik spelades och alla minglade därefter med läsk, 

vitt vin och snittar. En viktig milstolpe i föreningens historia firades. 

 

 

FÖRENINGENS ARBETSDAGAR  

3 arbetsdagar har utförts under året varvid företrädare för 24, 19 och 21 av föreningens 

fastigheter deltog. Styrelsen vill tacka alla medverkande på arbetsdagarna 2015 för en gedigen 

arbetsinsats. 
 

Följande arbeten utfördes: 
 

Granholmen: 

Gräset slogs på festplatsen på Granholmen inför midsommarfirande. 

Vindfällda träd nära stigen på Granholmen som utgör fara kapades. Stockar och ris lades i  

eldningshögar. En mängd rishögar eldades upp. 

Sly rensades i området och längs spången mellan Gran- och Alholmen.  

De delar av spången mot Granholmen som fått mossa/löv på sig borstas skrubbades. 
Rötter på stigen mellan Granholmsbryggan och spången togs bort och stigen lappades och lagades. 
 

Alholmen: 

Arbetet med att ta hand om och elda upp fällda almar vid Alholmstorget fortsatte. 

Gräs och sly runt torget rensades, även på stigen ner mot badberget och längs hela huvudstigen 

på Alholmen. Stenar har avlägsnades från stigen för att lättare kunna klippa gräset där.  

En mängd rishögar har eldades upp.  

Arbetet med att jämna ut marken vid fotbollsmålet på torget påbörjades.  

Föreningen har haft ett fortsatt avtal med Fredrik H och Oddvar E om fällning av träd (almar 

och björkar) vi Alholmstorget och ett 10-tal träd fälldes under året. 

Stenar och träd avlägsnades vid nya Alholmsbryggans landangöring och marken jämnades ut mot 

angränsande stig. 
 

Lissbovik: 

Utöver vad som ingått i de avslutande investeringarna i hamnområdet har ett antal vindfällda 

träd tagits omhand och området mellan hamnplanen och parkeringen har slyröjts och en trappa 

från den provisoriska stigen mellan parkeringen och hamnplan har anlagts. 

En stor ansamling av stock och ris har eldats upp (på strandkanten som inte är en permanent 

eldningsplats). 

 

Arbetsdagarna har avslutats med gemensam samling med korvgrillning och dryck. 
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SOPHANTERINGEN 

Under året har styrelsen beslutat utöka perioden för sophämtningen så att hämtningen kan 

omfatta även skolornas höstlovsvecka i slutet av oktober.  

 

 

LISSBOVIKS VÄGSAMFÄLLIGHET GA:2 

Genom vår kära granne Per Adolfssons försorg har vår väg kunnat hållas i gott skick under året. 

Vägen har försetts med förstärkt utbeläggning, skapats regelbundet, potthål har lagats och sly 

och grenar längs vägen har rensats. 

 

 

VISIONS- OCH STRATEGIDOKUMENT  

Det vid årsstämman 2014 antagna programdokumentet beskriver en utveckling mot önskvärda 

tillstånd på våra öar samt konkreta aktiviteter. 

Genom de aktiviteter som ägt rum under året i Lissbovik och vid föreningens arbetsdagar har 

delar av visionsdokumentets ambitioner kunnat uppnås.  

 

 

MIDSOMMARFIRANDE 

Midsommarfirandet ägde även i år rum på Granholmens festplats.. Vädret var kyligt men många 

familjer var med och firade. Efter dans kring stången följde fiskdamm, lotteri och picknick.  

 
 

VILDSVINSSJAKT. 

Jakten genomfördes i slutet av december. Ett svin hade lokaliserats och kunde tas bort.  

Ett tack riktas till jaktlaget under ledning av Mickael Nilsson.  

 

 

FÖRENINGENS EKONOMI 

I anledning av den extra stämmans beslut i juni skedde med nödvändighet en viss justering av 

föreningens budget för året.  

Årets bokslut visar att verksamhetens kostnader kunnat genomföras inom fastställda 

budgetramar samt att föreningens likviditet är god.  

I övrigt hänvisas i denna del till möteshandlingarna inför årsstämman 2016. 

 

 

SLUTORD 

Styrelsen tackar för förtroendet att få ha utgjort föreningens ledning under 2015 - ett år som 

var mycket intressant och spännande inte minst med tanke på att det var första året som vår 

nya, fina hamnanläggning var i drift.  

 

Stockholm i februari 2016  

 

 

Ulric Andersen Göran Israelsson  Catherine Kellström  

  

Lisa Rolf  Per Björk                        

 

Lena Graf  Markus Pettersson    

  


