
 

 

Verksamhetsberättelse 2015-2016 

 

Under året har fyra sammanträden hållits varav ett var konstituerande möte och ett 
kombinerat avtackning och introduktion av gamla och nya styrelseledamöter. 

 

Medlemsinformation:  
I början av år 2015 samt under våren 2016 skickades medlemsbrev ut med allmän 
information om årets kommande händelser. Information om respektive aktivitet har 
därefter skickats ut via mail, lagts upp på hemsidan samt satts upp på caféet, 
Ångbåtshuset och pumphuset vid Skånebryggan. 

Hemsidan:  
Förutom den allmänna informationen om Gräskö och den fortlöpande informationen 
om våra olika arrangemang, finns andra funktioner såsom köp/sälj, väderinfo och 
turlistorna. Väg-, VA- och bredbandsföreningen har fått rättigheter att redigera sidor 
och att presentera sin information där. Webmaster är Staffan Söderholm, redaktör är 
Kim Sandefeldt. 

Midsommar:  
Midsommar 2015 firades traditionsenligt med dans runt midsommarstången, diverse 
lekar och kamper, allt lett av öns egen glädjespridare Fredrik Rex. Musiken stod vår 
trogna och eminenta orkester Gräskö Stompers för, både på dagen som till 
kvällsdansen.  

Café:  
Caféverksamheten bidrog som vanligt till en trevlig sommarstämning på Gräskö. 
Tack till alla ungdomar med föräldrar som bidrar med detta! Inköp av nya inventarier 
såsom vattenkokare och kaffekannor har gjorts under året. 

Brandövning:  
Den 10 juli genomfördes en brandövning tillsammans med Roslagens brandförsvar. 
Tillfälle gavs även till att träna på hjärt-lungräddning samt gå ombord på 
sjöräddningens fartyg” Wilhelm Stenhammar”.  

Slåtter:  
Slåtterdagen fullföljdes med vackra hässjor och goda smörgåsar. 

Höst och vårröjning:  
Vid både höst och vårröjningen röjdes det vid de återkommande platserna samt vid 
valda punkter som inkommit efter önskemål. Båda eftermiddagarna avslutades 
gemensamt under trevliga former med mat och dryck. På grund av eldningsförbud 
vid vårstädningen tvingades vi avstå från att elda upp högar med det som samlats 
ihop under städdagen. Dessa högar behöver därför tas om hand vid höststädningen 
2016.  

Utöver röjningarna var det även många som ställde upp när föreningen "kallade" till 
rensning och uppfräschning av stranden i Byviken. Stort tack till alla er som kom dit 
och hjälpte till! 



 

 

 

Fåren:  
Under 2015 var endast en hage i bruk för fåren pga. svårigheter med att få tag på får 
samt det pågående VA-projekt som påverkade den andra hagen. 

Hjärtstartare:  
Föreningen innehar två hjärtstartare. Den ena sitter strax innanför dörren vid caféet 
och den andra på Skånebryggans pumphus. Information och instruktion har skickats 
ut via mail men finns även uppsatt på caféet samt vid pumphuset vid Skånebryggan. 
Övningspaket med DVD-skiva ligger i café-huset. Grundläggande kunskaper i hjärt- 
och lungräddning är dock jätteviktigt och erbjuds årligen alla på ön. 

Två sjukvårdsväskor finns uppsatta vid caféet samt Ångbåtsbryggan. 

Vägskyltar:  
Vid årsmötet 2015 beslutades att föreningen ska köpa in och sätta upp skyltar för att 
förhindra vårdslös körning med fyrhjulingar. Vägskyltarna beställdes under 
verksamhetsåret men kostnaden för dem kommer belasta nästkommande 
verksamhetsår. Vägskyltarna innehåller texten ”Max 20 km/timme Gräskö 
Fastighetsägarförening”. På de tre informationsställena har även skyltar med 
förtydligande text satts upp. Vi ber er läsa den! 

Övrigt:  
Föreningens kratta finns som vanligt vid badstranden så vi alla kan ”ta ett krattag” när 
vi ändå befinner oss där och andan faller på. 

En lista med kontaktpersoner som har fyrhjulingar och som har möjlighet att vid 
nödsituationer bistå, sitter vid caféet, vid Ångbåtsbryggan samt vid pumphuset vid 
Skånebryggan. 

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter: Annika Jyrwall Åkerberg 
(ordf.), Carina Bergqvist (vice ordf.), Staffan Söderholm (kassör), Göran Råby 
(sekreterare), Torbjörn Petterson (ö-representant), Kicki Kemze (ledamot), Peter 
Possne (ledamot) och Gunilla Bruce-Litton. Gunilla hade en intention att vara delaktig 
som föreningens kassör men har ej kunnat detta varför Staffan kvarstannat som 
kassör även detta verksamhetsår. 

  

Fastighetsägareföreningen Gräsken 


