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Verksamhetsberättelse för Bokenäsets Framtid för 2020
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Eva Magnusson, ordf, Ingrid Karlsson, vice ordf, Anders Olsson Grytfors, Bertil Hjalmarsson och Lars
Grahn, ordinarie ledamöter. Tommy Nilsson, kassör Lovisa Ljungvall och Malin Johansson har varit
ersättare. Firmatecknare är Eva Magnusson och Ingrid Karlsson.
Årsmötet hölls 25/2 på Företagscentret Kristevik med ett 30-tal medlemmar. Före årsmötet hade
Bertil Hjalmarsson, Solenergigruppen en presentation av sitt företag. Vi fick också besöka Lustjakts
butik och föreningen bjöd på kaffe och semla. Ett välbesökt och trevligt årsmöte!
Styrelsen har haft 5 protokollförda styrelsemöten förutom årsmötet samt två arbetsmöten kring
remissen för väg 161. Möten har också genomförts i olika arbetsgrupper.
På grund av pandemin har några planerade styrelsemöten ställts in.
Medlemmar
Antal medlemmar var vid årsskiftet 117 st fördelat på 84st enskilda/familjemedlemmar, 16
föreningar och 17 företag. Medlemsantalet är i stort sett detsamma som året innan. Antalet
familjemedlemmar ökar.
Aktiviteter
År 2020 blev ett Coronaår då mycket fått ställas in. 2020 är ett jubileumsår för föreningen och de
planerade medlemsaktiviteterna kunde inte genomföras. Vi har dock organiserat en web-baserad
tipspromenad på Kalvön där vi registrerat 31 personer som gått promenaden och fyllt i tipset.
Den 12 oktober bjöd vi in en mindre skara företagare från Bokenäset till en träff med
den nya förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsnämnden Maria Jacobsson. Vi var tre personer ur
styrelsen och fyra företagare som pratade informellt under ett par timmar med den nya chefen. Vi
presenterade föreningens arbete och intresseområden och fick veta lite mer om Marias ambitioner
och intressen. Styrelsen tryckte på behovet av Återvinningscentral, säkra vägar, samt företagarnas
möjligheter att utvecklas och ha goda kontakter med kommunens handläggare. Maria fick beröm för
att handläggningstiden för bygglovsärenden på sistone förkortats betydligt samt att avloppsfrågor
inte behandlas lika stelbent längre.
Det oväntade beslutet att lägga ner Kärrs badplats i kommunal regi, resulterade i att föreningen tog
initiativ till ett möte på kommunen med Kultur och fritidsnämnden, styrelsemedlemmar från BF och
andra intressenter. Vi påpekade att det är extra viktigt att badplatsen finns kvar detta pandemiår då
fler semestrar hemma och många aktiviteter för barn- och ungdomar är inställda. Efter mötet
omprövade nämnden sitt beslut och behöll badplatsen i kommunal regi under 2020. Nu planeras en
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badutredning i kommunen för att ta ställning till vilka badplatser som fortsättningsvis ska drivas i
kommunal regi. Föreningen bevakar frågan.
Återvinningsstationen i Skredsvik lades ner och i samband med det kontaktade vi Skredsviks
samhällsförening. De hade dock inte några invändningar av nedläggningen, då intresse ifrån
kommunen att bidra till skötseln av anläggningen saknas.

Skrivelser
Vi har yttrat oss
1) Till Uddevalla kommun (slutet av maj 2020) i form av en egenremiss angående kommunens
vattenförsörjningsplan. Vi protesterade bl.a. mot att ingen utredning gjorts om Bokenäsets
stora behov av vatten i framtiden. Det är bekymmersamt att det på en del håll finns
saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar. Jordbrukets behov av vatten påpekades också.
2) Till Uddevalla kommun angående ev. nedläggning av Kärrs badplats. Mötet resulterade i att
badplatsen finns kvar åtminstone 2020.
3) Till Trafikverket i remissrundan om remissversionen av ny förstudie gällande Trafikverkets
planering av väg 161 (oktober 2020) . Vi har framför allt understrukit att
a) bussförbindelserna inte får försämras med en ut/ombyggnad av vägen. Skolskjutshållplatser liksom vanliga busshållplatser måste göras säkra.
b) Gång- och cykelväg måste inkluderas längs hela vägen och vara så säkra som möjligt och
helst byggas åtskilda till bilvägen.
c) Säkra gång- och cykelpassager behöver göras vid Rotan - det är ju Bokenäsets lokala
handelsplats och korsväg med trafik mot Orust. Furuhall expanderar och Rotan byggs ut
vilket kommer öka gång- och cykeltrafik runt Rotviksbro.
d) hänsyn bör tas till den betydande barriäreffekt som väg 161 kan få efter ny/ombyggnad –
det behövs därför flera gång/cykel-tunnlar och av- och påfarter samt busshållplatser.
e) En anläggning av återvinningscentral behöver vara med i planeringen så att det blir bra tilloch frånfarter från väg 161 till denna.
f) att trafikflödet förbi Torp köpcenter också behöver förbättras då det ofta blir köer innan
rondellerna vid köpcentret.

Bokenäs IF
Under sommaren har föreningen stöttat Bokenäs IF med arbetet för att rusta upp Bergs IP. Tommy
Nilssons godkända ansökan om medel från Thordénstiftelsen har omsatts i ny mountainbikebana
samt ny dränering av fotbollsplanen. Under hösten har planen drabbats av dräneringsproblem så
föreningen kommer att följa upp detta genom bevakning från Tommy och Ingrid Karlsson.
Broschyren Bokenäset
Den 19:e upplagan av broschyren ”Bokenäs Hela året” har tryckts i 9 000 exemplar och delats ut till
turistbyråer och på olika platser i kommunen. Arbetet blev försenat i år och delades inte ut förrän i
juni i år. Arbetet med produktion av den 20:e upplagan pågår.
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Info bladet ”Det händer på Bokenäset”
Fem utgivningar av bladet ”Det händer på Bokenäset” har delats ut till alla hushåll på Bokenäset.
Totalt har ca 5000 ex distribuerats vid varje utgivning, varav sommarutgåvan också delats ut till alla
sommarboende på Bokenäset. Redaktör för bladet är Maria Broberg. I år har annonser inte kunnat
säljas lika mycket som föregående år men styrelsen har beslutat att den ändå ska delas ut i samma
utsträckning vilket inneburit ett underskott i årets resultat.
Sociala Medier
Förutom hemsidan, www.bokenaset.se, har föreningen också en Facebook-grupp där vi delar
aktuella händelser.

Styrelsen tackar härmed alla som på något sätt bidragit till föreningens arbete och goda resultat
under verksamhetsåret 2020.
Förutsättningen för att föreningen ska kunna fortsätta vara framgångsrik bygger på mångas
engagemang.

Styrelsen i februari 2021

