Skinnarvikens Intresseförenings verksamhetsberättelse 2018-2019
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018-19 bestått av:
Ordförande Per-Olof Eriksson, vice ordförande Sven-Rune Gredehall
(vägansvarig), kassör Thomas Almgren, sekreterare Stefan Thulin, vice
sekreterare Jarl Risberg (web-ansvarig) samt suppleanter Åke Stridh och
Margareta Vogel-Lindman.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre protokollförda styrelsemöten. Vid
ytterligare tillfällen har delar av styrelsen utöver ordinarie styrelsemöten träffats
på plats i Bökevik för att diskutera bl.a. vägförbättringar.
Vägarna har varit i ganska gott skick under det gångna året. En del problem med
’tvättbräda’ finns på delar av sträckan bl.a. beroende på en del tung trafik i
området i samband med byggnationer. Under hösten 2018 och våren 2019 har
skrapning och saltning av vägar genomförts. Utfyllnad av potthål har skett
löpande. Klippning av vägkanterna har gjorts under försommaren.
En plan för vägförbättringar har tagits fram baserat på det förslag som röstades
igenom vid årsmötet 2018. Detta förslag gick i korthet ut på att vägnätet
förbättras successivt framför allt med syfte att förbättra säkerheten (förbättring
av sikten genom att ta bort skymmande buskar och träd) och underhållet av
vägen (förbättra diken, ta bort stenar i dagen osv). Arbetsgruppen för
vägförbättringarna leds av
Åke Stridh med bistånd från Sven-Rune Gredehall. Sven-Rune är dessutom
ansvarig för det löpande underhållet av vägen. Styrelsen har tagit hjälp av extern
expert från Svevia med att göra en besiktning av nuvarande standard på vägen
och få förslag till drift och underhållsplan samt ett kostnadsförslag. Styrelsen
kommer att ge ytterligare information om vägförbättringarna på årsmötet.
Vägskyltar med syfte att hålla nere hastigheten på vägarna (lekande barn) har
införskaffats och satts upp. Välkomstskylt till området har införskaffats och satts
upp.
På säkerhetssidan har hjärtstartaren underhållits (inbyggnad och nytt batteri) och
nya livbojar har införskaffats till de allmänna badplatserna.
På grund av problem med vildsvin har två jakter genomförts under vintern.
Beslutet om jakterna togs gemensamt av styrelsen och Gösta Oredsson. Gösta är
också primär kontakt till jaktlaget. Totalt har 14 st vildsvin skjutits, Förslag från
styrelsen är att be jaktlaget återkomma varje år vid behov.

En enkätundersökning gällande intresse för vägsamfällighet har genomfördes
2018.
Det var ganska låg svarsfrekvens (54 av 96, dvs 56% svarade) och jämt mellan
JA och NEJ men många som svarade VET EJ. Som beslutades på årsmötet så
skickades denna information till en fastighetsägargrupp som undersökte närmare
vad Gemensamhetsanläggning / vägsamfällighet skulle innebära för Bökevik,
samt hur en ansökan går till. Denna grupp kom dock fram till att tillräckligt
intresse för bildande av vägsamfällighet ej fanns för närvarande. Ingen ansökan
om vägsamfällighet skickades in.
Föreningens ekonomiska läge är under kontroll men marginalerna är inte stora.
Detaljer kring ekonomiska resultatet och planer för kommande budgetåret
kommer att redogöras för på årsmötet.
På vår hemsida (www.skinnarvik.se) finns mycket information. Här finns bl.a.
ett aktuellt medlemsregister, dokument och information från styrelsen liksom
från Håanabbens Vatten- och Avloppsförening och från vattenföreningarna.
Anslagstavlan på hemsidan har börjat användas för gratis intern annonsering.
Här finns också information om seglings- och tennisaktiviteterna, om hjärtlungräddning samt om aktuella kulturevenemang och miljöprojekt i Blekinge.
Vårt traditionella midsommarfirande hölls på ängen med dans runt stången och
lekar i mycket fint sommarväder detta år. Stort tack till midsommarkommittén
och musiker! En önskan inför nästa år är större uppslutning på förmiddagen då
vi klär stången - mer blommor och grönt och fler händer välkomnas! Vi tackar
Mary & Olle som upplåter sin äng till midsommarfirandet.
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