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Styrelsen har bestått av 
 
Ordförande Per-Erik Johansson 
Sekreterare Elisabeth Trotzig Lundgren  
Ledamot Fredrik Gren 
Suppleanter Ami Hedegard och Jon Sindeman 
 
 
Revisor Anne Lindström 
Suppleant Sven Lundgren 
 
Styrelsen har hållit fyra styrelsemöten samt ett antal telefonmöten under året. 
 
Styrelsen har informerat om händelser och påmint om betalning av årsavgiften via webbsidan 
www.norrastavsudda.se  och via mailen styrelsen@norrastavsudda.se. Då det fortfarande är 
ett antal medlemmar som inte meddelat sin mailadress har även utskick skett via post.  
 
Vid årsmötet informerades om att ångbåtsbryggan är i dåligt skick och att stockar har släppt 
från stenkistan som betongbryggan vilar på. Det beslöts att avsätta 30 000 kr och uppdrogs åt 
styrelsen att låta undersöka konditionen på bryggan.  Uppdraget lades ut på Betong & 
Stålteknik AB som genomförde dykning och kontroll av undervattensläget för bryggan. Den 
befanns vara i så pass dåligt skick att den behöver en total renovering. 
 
Projektering för detta kommer att påbörjas så snart borrning för att säkerställa fastberg kring 
bryggan har genomförts, vilket planeras ske i början av juni. 
 
Till följd av den kraftiga stormen Alfreda som svepte över öarna i januari och lämnade efter 
sig en stor mängd nedfallna träd blev det ett omfattande röjningsarbete som Per-Erik 
Johansson och Peter Ivanoff gjorde för att få vägen framkomlig igen. Speciellt utmed sträckan 
fram till ångbåtsbryggan.  
 
Det blev ingen höststädning detta år utan istället genomfördes en vårstädning i slutet av april. 
Det var välkommet då stormen förde med sig ett stort behov av rensning av träd och grenar 
utmed vägrenen samt rensning av diken och vägtrummor. Efter slutfört städarbete bjöds som 
vanligt på grillning och kaffe. Stort tack till alla för väl genomfört städarbete och varmt tack 
till alla som fixade mat och dryck.  
 
Varmt tack också till Peter Ivanoff som hållit vägen och bryggplan plogad, sandad och snöfri 
under vintern. 
 
Styrelsen tackar för engagemanget under året med vägen och hoppas att vi alla hjälps åt med 
att hålla snyggt vid bryggan, badplatsen och utmed vägen också kommande sommar. 
 
 
För styrelsen 
Elisabeth Trotzig Lundgren    v.g. vänd 


