Verksamhetsberättelse 2012/2013
Vindö-Överby Villaägareförening har under verksamhetsåret haft följande representation:
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Valberedning:
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Hamnansvariga
Köksviken: Per Eklund, Klas Eklund
Överby viken: Lars Erik Ulfvin
Barnviken: Lasse Winblad, Janne Lagerström
Föreningen har detta år 232 betalande medlemmar.

Verksamheten perioden 20120501-20130430
Naturen
Vårens städdag genomfördes lördagen den 27 april. I mindre grupper genomfördes städarbete
i våra gemensamma naturområden, runt gemensamma bryggor och badställen. Vid
vårstäddagen deltog cirka 40 personer som jobbade med underhåll vid våra hamnar och vikar,
och dagen avslutades med korvgrillning vid Stora badet, Köksviken och Barnviken, där Göran
Céwe även i år sponsrade föreningen med korv och tillbehör.
Sedvanligt underhåll har genomförts av hamnar och vikar med slyröjning, städning av naturen
samt utforsling av nytt grus/sand där behov funnits. I år prioriterades förstärkning av stigen
från Tammstorpsvägen till Stora badet, vid hopptornet och båtklubben. Detta gjordes i
samarbete med båtklubben och genomfördes av båtklubbens hamnkaptener.

Hamnar och bad
Den ordning av arbetet med båtvikarna som infördes 2010, med utsedd ansvarig ledamot från
styrelsen för att åstadkomma en samlad överblick av läget i våra hamnar, fånga upp
underhållsbehov och aktuell läge, främst avseende aktuell beläggning och väntelista till
båtplatser. Den nya ordningen har visat sig fungera mycket bra, och arbetet utvecklas löpande.
Innevarande verksamhetsår har samtliga medlemmar som önskat båtplats i Köksviken
och/eller Överbyviken också kunnat få det.
Under året gjordes en renovering och förstärkning av badflottarna vid Stora badet och i
Barnviken, som försågs med långlivade (15-20 år) blynylonlinor istället för kätting och
dubbel förankring. Flottarna lades på plats i god tid innan säsongen och kommer att tas upp
för hösten kring 15/9.
Båtplatserna i Överbyviken har omfördelats, och som följd finns nu sammanlagt tre stycken
gästplatser vid föreningens brygga, varav en med möjlighet att lägga till med en större båt.
Tomtägare som väntar båtgäster ska höra av sig till hamnansvarig i god tid, så att våra gäster
känner sig välkomna och bra bemötta. Föreningens brygga har också reparerats under vintern
och Överbyviken har försetts med övervakningskameror samt skyltar som talar om att
området övervakas.
I Köksviken har ny spång anlagts, och området kring viken är nu i gott skick.

Fotbollsplanen och Sällska huset
I år har fotbollsplanen fått nya målnät och målstolparna har underhållsmålats. Sällska huset är
nu åter uthyrt och fotbollsplanen liksom tomten kring Sällska huset klipps regelbundet av
hyresgästen, som en del i uthyrningen.
Långsiktigt underhållsplan
Under ett verksamhetsår sköts löpande underhåll av områden och marker, men för att fånga
även långsiktiga underhållsbehov har styrelsen påbörjat ett arbete med planering också över
längre tid (fem år föreslås). Kostnaden för inköpt underhåll ökar dock successivt för varje år, i
takt med att färre medlemmar har möjlighet att avsätta tid till gemensamt arbete.
Kontakt och kommunikation
•

Registret med e-postadresser 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. Dock har systemet med
inbetalningsinformation via e-post istället för inbetalningsblanketter lett till att fler
medlemmar missade att betala in medlems- och båtavgifter i tid, och istället betalade
dessa efter påminnelse, vid senare datum. Under kommande år ska därför styrelsen
fastställa senaste betalningsdatum. Styrelsen återfår under kommande år också en
dedikerad sekreterarfunktion och därmed förstärkt möjlighet att administrera
medlemsregistren.

•

Hemsidan www.vindo-overby.se har fortsatt att utvecklas under året, med ytterligare
historiskt material och fler bilder till galleriet och med ytterligare aktuell information
vilket både efterfrågas och uppskattas av föreningens befintliga och nya medlemmar.
Jobbet med hemsidan stöds fortlöpande av datakonsult Melker Andersson,
Sydvästvägen. Vägföreningen och båtklubben finns närvarande (och betalande) med
varsin flik.

Begivenheter 2012-13
•

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 simfröken med assistent Matilda Strandberg.

•

Midsommarfesten fortsätter att vara uppskattad och populär, och vi hade även detta år
en rekordanslutning med ca 450 gäster. Stången restes, musikanterna Ivonen spelade
och solen sken över Överby.

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till bilagda redovisning av resultat och ställning
per den 30 april 2013.

Överby 22 juli 2013
Styrelsen genom
Lena Ivö
ordförande

