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Medlemsantalet var under året 835 st  (1/7 2020) 

 

Möten och sammanträden 

Föreningen höll sitt årsmöte 7/7 2019. Styrelsen har under perioden haft 4 st 

protokollförda styrelsemöten utöver årsmötet. Därutöver har styrelsen och 

ledamöterna haft kontakt med varandra i flera ärenden. 

 

Förbandsstugan 

Förbandsstugan har varit bemannad med sjukvårdskunnig personal mellan 

veckorna 23 – 35 genom stugägarföreningens försorg.  

 

Aktiviteter 

I samarbete med dom olika kvarteren och båtföreningen har tipspromenader 

anordnats 2 gånger per vecka under sommaren med 1620 st vuxna och 305 st 

barn som startande. 

Föregående år: 

2018: 1958 vuxna/353 barn 

2017: 2078 vuxna/334 barn 

2016: 2215 vuxna/402 barn 

2015: 2700 vuxna/520 barn 

För tredje året arrangerades en vårpromenad på Kr. Him.f.dag. 

Ett kraftigt regn gjorde att endast 34 vuxna och 6 barn gick rundan. 

Midsommarfirandet hölls av kvarteret Måsen på ett mycket trevligt sätt. 

Musik, dans och lotterier lockar många, både äldre och yngre. 

 

Sommarfest anordnades i juli med diverse aktiviteter såsom försäljning av 

lokala handlarna/restauranger/kiosk, 5-kampstävling, lotterier, dans med 

livemusik, eldshow, fiskdamm mm. Arrangemanget var mycket lyckat och 

omtyckt. 



 
Strandloppiset anordnades för 4:e gången och lockade ett flertal säljare och 

köpare. 

Morgongympa vid förbandstugan har anordnats med mycket god uppslutning 

på tisdagar och torsdagar under 10 veckor. 

Boulebanan i södra delen av Olofsbo har varit öppen för spel. 

Hemsidan www.olofsbo.com har löpande uppdaterats med nyheter och 

händelser genom Björn Alfredssons försorg. 

Facebook-gruppen ”Olofsbo Stugägarförening” med moderator Bert Dahlgren 

används flitigt och har 1601 medlemmar (18/7 2020). 

Även gruppen ”Olofsbo Köp, sälj, uthyres, skänkes mm mm” har ökat till 943 

medlemmar (18/7 2020) även den med moderator Bert Dahlgren. 

Arrendeförhandlingarna fick avkunnande dom från Hovrätten i oktober. 

Övrigt 

Stugägarföreningen vill tacka sköterskor i Förbandsstugan, Parkförvaltningen, 

Torsviks Småbåtshamn, Vägföreningen, Tempo, Olofsbo Camping, Kustpärlan, 

Kustkrogen, FlipFlop, CaravanClub, Guldfågeln, markägarna i Olofsbo och alla 

kvartersombuden för ett gott samarbete 2019. 
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