Verksamhetsberättelse 2013/2014
Vindö-Överby Villaägareförening har under verksamhetsåret haft följande representanter:

Styrelsen:

Vald till:

Göran Céwe, ordförande

2014

Jaqueline Miura Daszak, vice ordförande

2014

Susanne Wikström, sekreterare

2015

Agneta Sundberg, kassör

2015

Malou Backman, ledamot

2014

Anders Willander, ledamot

2014

Per Winberg, ledamot

2014

Magnus Enbacka, suppleant

2015

Matts Gustavsson, suppleant

2015

Revisorer:
Helena Dyrssen, Johan Aspenberg och Eva-Gittan Olsson (suppleant)
Valberedning:
Marie Plyhr, sammankallande
Olof W Olsson
Hamnansvariga
Köksviken: Per Eklund, Klas Eklund
Överbyviken: Lars Erik Ulfvin
Barnviken: Lasse Winblad, Janne Lagerström
211 av 233 medlemmar hade betalt in medlemsavgift till sista april. Samtliga 98 båtplatser var
betalda den sista april.

Verksamheten perioden 20130501-20140430
Naturen
Vårens städdag genomfördes lördagen den 26 april. I mindre grupper genomfördes städarbete
i våra gemensamma naturområden, runt gemensamma bryggor och badställen. Vid
vårstäddagen deltog cirka 60 personer som jobbade med underhåll vid våra hamnar och vikar.
Dagen avslutades med korvgrillning vid Stora badet, Barnviken, Bränneriträsket och
Köksviken samt i Överbyviken.
Sedvanligt underhåll har genomförts av hamnar och vikar med slyröjning och städning av
naturen. Arbeten kring fotbollsplan har gjorts, där midsommarfirandet äger rum, där buskar
och rötter har tagits bort som växte in på fotbollsplanen. Planen har därmed blivit breddad och
gräs har såtts där buskarna tidigare stod. Arbetet med det utökade underhållet under året har
letts av Lars-Erik Ulfvin.
Hamnar och bad
År 2010 infördes en ordning av arbetet med båtvikarna. Man utsåg en ansvarig ledamot från
styrelsen för att åstadkomma en samlad överblick av läget i våra hamnar. För att ytterligare
förbättra ordningen i båtvikarna har det bestämts att märka alla båtplatser med nummer. På
nästkommande inbetalning skall båtplatsnummer samt aktuell hamnvik anges för att lättare
identifiera vem som har betalt sin båtplats.
Sammanlagt finns tre stycken gästplatser till förfogande vid föreningens brygga i
Överbyviken, varav en med möjlighet att lägga till med en större båt. Gästplatserna har fått
nya bojar och har även försetts med långlivade (15-20 år) blynylonlinor istället för kätting.
Tomtägare som inväntar båtgäster ska höra av sig till hamnansvarig i god tid, så att våra
gäster känner sig välkomna och bra bemötta. En skylt med telefonnummer har satts upp för att
ankommande lätt skall kunna ringa till hamnansvarig. Likaså har badflotten vid Stora badet
och Barnviken försetts med blynylonlinor under året.
Långsiktigt underhållsplan
Under ett verksamhetsår sköts löpande underhåll av områden och marker. För att fortsätta
fånga upp långsiktiga underhållsarbeten pågår ett arbete i styrelsen, exempelvis att planera
underhåll över tid, en femårsplan. Kostnaden för underhåll ökar dock successivt för varje år i
takt med att färre medlemmar har möjlighet att avsätta tid till gemensamt arbete. Det medför
ökade kostnader för att kunna underhålla hamnar och vikar som exempelvis inspektion av
bojkättingar med dykare.
Kontakt och kommunikation


Registret med email-adresser har utökats, vilket minskat kostnaderna för
medlemsutskick höst och vår. Det har också lett till bättre möjlighet för löpande
kontakt mellan styrelsen och föreningens medlemmar. Inbetalningstalong har dock
återinförts med angivet senaste betalningsdatum på grund utav ofullständiga emailadresser. Viktigt att alla kommer ihåg att anmäla förändrad email-adress till
föreningen. Styrelsen har fått Susanne Wikström som dedikerad sekreterare vilket
förstärker möjligheten att administrera och uppdatera medlemsregistret.



Hemsidan www.vindo-overby.se har fortsatt att utvecklas under året. Historiskt
material och fler bilder till galleriet har lagts ut vilket både har efterfrågats och
uppskattats av föreningens befintliga och nya medlemmar. Möjlighet finns också att
kontakta styrelsen via hemsidan. Jobbet med hemsidan stöds fortlöpande av
datakonsult Melker Hedlund, Sydvästvägen. Vägföreningen och båtklubben finns
också med varsin flik.

Begivenheter under verksamhetens period


Simskolan var som vanligt fulltecknad och hölls under veckorna 29 och 30, liksom
märkestagningen som lockar både stora och små föreningsmedlemmar. Märta
Landegren var ansvarig simlärare med assistent Matilda Strandberg.



Midsommarfesten fortsätter att vara uppskattad och populär, och vi hade även detta år
en stor anslutning till midsommarfirandet på Överby. Stången restes, dragspelaren
spelade och Jacueline de Muira ledde dansen. Tävlingar och lotterier leddes av
engagerande medlemmar som också bidrog till hög trivsel.

Beträffande föreningens ekonomirapport hänvisas denna till bilagd redovisning av resultat
och ställning per den 30 april 2014

Överby 22 juli 2014
Styrelsen genom
Göran Céwe
ordförande

