
Verksamhetsberättelse  

 
Styrelsen för Järnsida Stugägareförening får härmed avge följande berättelse avseende  

verksamhetsåret 2020-05-01 –2021-04-30.  

 

Styrelsen har haft följande sammansättning under året:  

 

Ordförande: Henrik Lisecke  

Vice ordförande: Linda Petersson 

Kassör: Ing-Marie Ignell  

Sekreterare: Inger Nylander  

Övriga ledamöter: Ulla Johansson, Peo Bengtsson och Mats Liljedahl 

Suppleanter: Christian Lindstedt och Våge Adolfsson  

  

Möten  

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden och ett konstituerande sammanträde.  

 

Medlemsutskick  

Styrelsen har under verksamhetsåret gjort ett vårutskick.  

 

Aktiviteter under verksamhetsåret  

På grund av pandemin ställdes aktiviteter in och/eller anpassades under året. 

 

Midsommarfirandet 2020 blev en mycket uppskattad tipsrunda. 

 

Valborgsfirandet 2021 var inte någon officiell tillställning men bålet eldades upp med ett antal 

personer närvarande. 

 

Städdagar genomfördes som planerat under 2020 men ställdes våren 2021 (nya verksamhetsåret) 

in på grund av regionens restriktioner och medlemmarna uppmanades att ta egna initiativ till 

städning. 

 

Årsmötet genomfördes som planerat fast utomhus denna gång. 

 

Efter verksamhetsårets utgång, under våren 2021, gjorde man ytterligare grävningar i hamnen och 

fick bort en del gammalt skrot och massor av sörja från botten. 

 

Avtal och vatten avseende sjöbodarna  

Styrelsen jobbar vidare enligt det mandat man fick av årsmötet 2016, att under vissa ramar skriva 

nyttjanderättsavtal avseende sjöbodarna. 

 

Hemsida 

Under 2020 och 2021 har styrelsen lagt ut viktiga händelser och beslut på hemsidan för att försöka 

informera så tydligt och enkelt som möjligt till samtliga medlemmar.  

 

Badplatsen 

Ännu mer sand har byggt på stranden på bekostnad av att en del stenar nu blottats vid badbryggan. 

 

 

 

 

 



 

Våtmarken 

Kustmiljögruppen har restaurerat våtmarken som stannar upp vattnet som leds från åkrarna och 

stugområdet och därifrån förbinds med havet. Vattnet skall stanna i dammen först för att det ofta 

innehåller för mycket tex fosfor. Därifrån förbinds det med havet och släpper ut ett bättre vatten. 

Vår våtmark har förlorat sin funktion på senare år då vattnet inte förbinds på rätt sätt till havet, 

men man ser nu att vattnet mellan dammen och havet kommer i kontakt med varandra. 

 

Ekonomi 

Föreningens räkenskaper redovisas i separat handling vid årsmötet. 

 

Kontakt med kommunen 

Vi håller en god dialog med kommunen för att, dels kunna påverka beslut i förväg, dels få aktuell 

information. Ett par frågor som vi sedan tidigare informerat om är: 

- Förbifart Bergkvara 

Beslut är fattat att E22:an skall byggas förbi Bergkvara, vägen ska vid Påboda vika av i 

västlig riktning när man kör söderut. Den kommer sedan att kopplas på den nuvarande 

vägen igen vid Järnsida, eller Norra Tång. Beslutet som är regionalt, inte kommunens, är 

att byggnationen skall påbörjas 2029. 

 

 

- Gång och cykelväg (GC) mellan Järnsida och Bergkvara 2024 

En gång- och cykelväg (GC) är beslutat på kommunal nivå. Den ligger i planen efter att 

GC gjorts mellan Torsås och Söderåkra, vilken ska byggas 2023. Så GC söderut från 

Bergkvara som kommer att gå även till Järnsida är planerad runt 2024. 

 

 

Järnsida 2021-07-01  
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