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Stora bryggan och vänthuset kontrolleras fortlöpande
och för närvarande planeras inga större reparationer.
Bryggområdet är likt föregående år städat och välskött.
Extra kul var det 14 mars, då besättningen på M/S
Sandhamn utsåg bryggan till Möjalinjens, kanske
skärgårdens, mest välskötta, tack till vår eminente
bryggfogde, Lasse. Kays blommor är lika uppskattade år
efter år.
Ny bänk på bryggan har ersatt den gamla, som gått sönder. I
höstas kom även den nya lyktstolpen på plats, tack vare Lasse,
Henrik och Erik. Trevligt med all uppskattning den fått, vad gäller
utförande, ljusbild, avbländning, etc. Skyltar om begränsad
förtöjningstid vid småbryggorna har kommit på plats. Taket över
brevlådorna ska bytas och material till detta är införskaffat. Det
har varit lite för varmt att göra jobbet, men kommer att göras
inom kort. Önskemål har inkommit om utökad lastyta på den inre
besöksbryggan. Olika idéer diskuterar vi på årsmötet.
Hemsidan (www.sodrastavsuddabrygga.se) har uppdaterats
ca en gång per månad, med senaste nytt och uppgifter om
tidtabeller, grovsophämtning, etc. Sidan besöks av ca 100
personer i månaden och har sedan årsskiftet haft drygt 400
olika användare. Kassören har även tillsänt medlemmarna
uppgifter om hantering av personuppgifter, enligt GDPR.
Detta har även lagts in på hemsidan.
Ordförande har deltagit på tre möten i Trafikantföreningen för att bevaka vad som händer när
det gäller den reguljära trafiken samt utbyta erfarenheter med andra öars motsvarande
föreningar. Bl.a. tips om hur man kan söka bidrag vid större reparationer, ombyggnader, etc.
Styrelsen har haft två protokollförda möten under året samt ett flertal mailkontakter och
telefonkontakter mellan styrelseledamöterna i specifika fortlöpande frågor.
Ingen förändring har skett i styrelsens sammansättning under året.
Styrelsen har utgjorts av:
Håkan Fredriksson Ordförande 073 150 80 63
Liselotte Schillén Wenger Kassör 073 438 24 05
Mats Hederos Sekreterare 070 260 93 46
Lars-Erik Österberg Bryggfogde (adjungerad) 070 236 08 03
Göran Landgren Suppleant 070 553 45 60
Niccas Fhurong Suppleant 070 556 39 28

