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Verksamhet

Verksamhetsår 2015/2016
Medlemmar:
Antalet fastigheter inom området är 250st varav 233 betalt medlemsavgift.
Styrelsearbete:
Styrelsen har träffats 11 gånger och har förutom de normala åtaganden att ordna aktiviteter i
föreningen (se nedan) arbetat med de uppdrag som årsmötet ålade styrelsen.
Potentiella hyresgäster har inte önskat hyra Sällska huset. Styrelsen funderar istället på om
detta hus kan bli en samlingspunkt för föreningen.
Den framtida organisationsformen har utretts och en proposition läggs till årsmötet.
Styrelsen har ägnat mycket tid åt uppdraget att utarbeta ett förslag till nya båtregler för
föreningens båtvikar samt förslag till generella regler för hamnar ÖBK, Överbyviken,
Köksviken och Barnviken. En proposition läggs till årsmötet.
Regelverket för personuppgiftslagen (PUL) och hur det påverkar föreningens möjligheter att
dela ut medlemsregister har utretts.
Kartor över våra ägda områden, strandskyddslinje och biotoper har lagts ut på hemsidan.
Ekonomi
Räkenskaperna redovisas i separat Ekonomiska redogörelse.

Aktiviteter
Midsommar 2015:
Midsommar firandet avlöpte som vanligt med musik, dans lekar och lotter. Denna
midsommar avslutades dock ovanligt snabbt pga dåligt väder.
Bouleturnering:
Lördagen den 11 juli hade styrelsen inbjudit till bouleturnering på föreningens boulebana. 9
personer fick lära sig spela boule och tävlade.
Fotboll:
Onsdagen den 22/7 hölls Sambafotbollslägret i Överby. Erik ”Samba-Erik” Johansson, före
detta fotbollsproffs i Hammarby, Malmö FF och Brasilien var ledare. För
arrangemanget ansvarade Anette & Mikael Sondén från Solvindans Trädgårdscafé. Styrelsen
tackar för ett bra och proffsigt upplagt initiativ.
Städdagar:
En höststäddag hölls den 10 oktober då slånbärsris och buskar rensades runt fotbollsplan och
dansbana. Ett 20 tal medlemmar deltog och fick som belöning korv. Några ur styrelsen
passade dessutom på att besöka våra ägor bland annat Timmerdalsträsket som visade sig vara
en liten gömd fågelsjö.
Vårens städdag hölls 23 april då den sand föreningen köpt till våra bad kördes ut vid
Långsjön, Bränneriträsket, Barnviken, Överby och Stora badet. Våra bad och allmänningar
krattades och rensades.
Sand och grus:
Enligt femårsplanen och budget köptes sand in till våra bad och grus beställdes till vägen ner
till Stora badet.
Långsjöns brygga:
Under våren har renovering av bryggan i Långsjön påbörjats under överinseende av Lars-Erik
Ulfvin och med hjälp av några idogt arbetande medlemmar. Styrelsen tackar för deras arbete
som förhoppningsvis göra att barnen tryggt kan ta simmärken även i framtiden.
Baden, simskola:
På midsommardagen fick Stora Badet en ny trampolin med syntetmatta. Hopptornet
besiktigades under våren och fanns vara i god kondition.
Simskola hölls traditionsenligt sommaren 2015. Ledare var Max Landegren och Anna
Eriksson. 12 barn deltog under hela eller delar av utbildningen och många tog märken i
Långsjön. Två nya simlärare har utbildats.
Marker
Vattenfall har besiktigat elnätet i vårt område för att minimera risker med strömavbrott.
Pelle Johansson har fått uppdrag att sköta viltvården i vårt område.
Båtplatser:
Det sammantagna antalet båtplatser är f.n ca 160 fördelade på
Barnviken
(56)
Överbyvikens Bryggförening
(29)
Överby Båtklubb
(63)
Köksviken
(13)

Ett stort tack till alla som hjälpt till under året!
Styrelsen genom ordföranden Jacqueline Miura Daszak

