
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Verksamhetsåret 2018-2019 

Efter sopfärjans missöden, då bryggan skadades, tog styrelsen 
beslut om reparation. I samband med detta beslutades även om 
att reparera och ”stålsko” hela bryggkanten för att förhindra 
ytterligare skador. Arbetet utfördes, med gott resultat, under 
hösten av Österman Bygg AB och Sofias Bygg och Sjö (med rötter 
på Möja resp. Harö).  
 

 

 Stora bryggan och vänthuset kontrolleras fortlöpande och för 
närvarande planeras inga större reparationer. Styrelsen 
planerar dock för en ”arbetsdag” under sensommaren 2019, 
där alla medlemmar är välkomna att hjälpa till med 
underhållsarbete. Den kompletterande däckningen av 
gästbryggan mot viken har fått anstå, dels i brist på tid, men 
främst p.g.a. olika idéer om hur den kan utföras på bästa sätt. 
Bryggområdet är likt föregående år städat och välskött, tack 
vare vår eminente bryggfogde Lars-Erik Österberg. Kays 
blommor är lika uppskattade år efter år. 
 

 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 450 
olika användare. Nytt kontaktformulär samt mailadresser till 
enskilda styrelsemedlemmar, se nedan, har tillkommit. För 
allmänna frågor finns ”bryggpost@sodrastavsuddabrygga.se” 
givetvis kvar. Den har, med stor sannolikhet, även bidragit till 
att vi idag är fler medlemmar, än för fem år sedan.  
 

Ordförande har deltagit på två möten i Trafikantföreningen för att bevaka vad som händer när 
det gäller den reguljära trafiken samt utbyta erfarenheter med andra öars motsvarande 
föreningar och annan information. Vid ett av mötena framkom att det eventuellt kan finnas 
möjlighet att få kompletteringen av gästbryggan helt, eller delvis, finansierad via EU-bidrag. 
 
Styrelsen har haft tre protokollförda möten under året samt ett flertal mail- och telefon-
kontakter, samt informella möten mellan styrelseledamöterna i specifika, fortlöpande frågor. 
Den nya styrelsen som tillträdde efter förra årsmötet upplever gott samarbete och samförstånd. 
  

Ingen förändring har skett i styrelsens sammansättning sedan förra årsmötet. 
 

Styrelsen har utgjorts av: 
Ordförande: Håkan Fredriksson  

ordforande@sodrastavsuddabrygga.se 
Kassör: Lars Östberg  

kassor@sodrastavsuddabrygga.se 
Sekreterare: Olle Nordlander 

sekreterare@sodrastavsuddabrygga.se  
Bryggfogde: Lars-Erik Österberg (adjungerad)  

Suppleanter: Göran Landgren och Niclas Fhurong  

 

 

 



 
 


