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Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Catharina Ström-Hansen, Håkan Söderberg, Gunnar 

Gustavsson, Per Johnsson, Mikael Löfgren (sista delen), Peter Svenningsson och Bengt Unell 

Frånvarande: Peder Johansson och Owe Jungåker 

 
1. Ordföranden Gillis Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

Peter Svenningsson utsågs till sekreterare för mötet. 

 

2. Föregående årsmötesprotokoll lades till handlingarna. 

Motion från årsmötet om önskemål att respektive kvarter har egna sidor på Olofsbo 

stugägarförenings hemsida. Beslut togs att vi lägger in länkar till kvarterens hemsidor 

istället. 

Fråga kom upp på årsmötet om stugägarföreningen kunde bygga en rastgård för 

hundar. Svårt med tillstånd då vi inte äger någon mark. Gillis lämnar över frågan till 

vägföreningen. 

 

3. Tipspromenader: 3534 starter i år exkl. de som gått som barn. År 2012 var det 3994 

starter. Barnfrågor är uppskattat, men inget tvång för kvarteren hittills. Håkan och Per 

funderar vidare till nästa år. 

 

4. Artister: 4 ggr under 2012. Det har fungerat bra och folket stannar till en stund. Vi 

fortsätter med 4 st artister under huvudsemestern 2014 också. 

 

5. Midsommar: Ärlan arrangerade ett mycket lyckat midsommarfirande med över 500 st 

gäster! Pilängen arrangerar 2014. 

 

6. Sommargympan: 8 ggr i juli under ledning av Anna Ekeroth. Mycket lyckat då det 

var i snitt 30 st per gång.  

 

7. Förbandsstugan: Vår populära stuga har funnits sen 1965. Sjuksköterskorna sköter 

det jättebra och tycker om att vara där. Stugan har varit öppet från v 23 – v 32. Inför 

nästa säsong skall nya köksstolar köpas in samt en renovering av utealtanen. 

 

8. Lekplatsen vid förbandsstugan: Bengt och Gillis gör en översyn till nästa säsong. 

 

9. Minigolfbana: Markägarna verkar nu positiva till att en minigolfbana får sättas upp 

framför glasskiosken vid ena fotbollsplanen. Gillis tar fram en skrivelse till Olofsbo 

samfällighet. Tanken är att Glasskiosken skall handha banorna inkl skötsel. Ett avtal 

får skrivas mellan stugägarföreningen och Glasskiosken. 

 

10. Cirkus: Bra i år igen. 

 

11. Inför 2014: Gillis ordnar möte med respektive kvarters ordförande.  

 

12. Övriga frågor:  

- Strandloppisen fungerade bra. 15 st utställare var på plats under 2 timmar. Vi 

fortsätter nästa år och Bengt ordnar igen. 
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- Arrende: Markägarna har begärt överprövning av arrendenämndens beslut. Hovrätten 

tar upp ärendet. 

- Ekonomi: 792 st medlemmar har betalat årsavgiften, vilket är en liten ökning. 

- Bengt undrade om det finns möjlighet till att ha bänkar vid varje upp- och nedgång 

till stranden samt 2 st ombytesplank vid nedgången i kanten på stranden. Peter och 

Gillis ser över och tar fram en skrivelse till kommunen. 

- Karta över Olofsbo: Peter försöker lägga upp den som en fil på hemsidan. 

 

13. Gillis Andersson tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  Nästa 

möte är söndag den 13 oktober kl 10.00. 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

…………………….   ……………………………. 

 Peter Svenningsson   Gillis Andersson 

 


