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Verksamhetsberättelse för Bokenäsets Framtid för 2021 

Styrelsen  

Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

Eva Magnusson - ordf, Ingrid Karlsson - vice ordf, Lovisa Ljungvall - kassör, Anders Olsson Grytfors, 

Bertil Hjalmarsson och Lars Grahn, ordinarie ledamöter.  Tommy Nilsson och Malin Johansson har 

varit ersättare. Firmatecknare är Eva Magnusson och Lovisa Ljungvall. 

På grund av Corona pandemin hölls årsmötet digitalt på Teams.  Tyvärr var uppslutningen låg och 

förutom styrelsen var det inte mer än ca 5 medlemmar närvarande.  

Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten förutom årsmötet. Möten har också genomförts i 

olika arbetsgrupper.  De flesta möten under våren hölls digitalt på Teams, men under hösten har vi 

haft fysiska möten. 

Medlemmar 

Antal familjemedlemmar har ökat och enskilda medlemmar minskat. Vid årsskiftet var antal 

medlemmar 99st fördelat på 75st enskilda/familjemedlemmar, 10st föreningar och 14st företag.  

Medlemsantalet minskar fortfarande och styrelsen arbetar för att vända trenden. 

Aktiviteter 

År 2021 fortsatte att påverkas av Corona-restriktioner och därmed av låg nivå av fysisk aktivitet. 

Styrelsen har mest ägnat sig åt att bevaka samhällsfunktioner som påverkar oss lokalt. 

 

Skrivelser 

Vi har yttrat oss   

1) Till Uddevalla kommun (i mars 2021) med ett mail, där ordf. Eva Magnusson ber om 

information angående utbyggnaden av Bokenäsets skola.  

 

2) Till Uddevalla kommun angående fråga om framtiden för Kärrs badplats (muntligt). 

Styrelsemedlemmen Lars Grahn hade möte med kommunens ansvarige den 3 mars, där det 

informerades om att kommunen precis som förut får disponera badplatsen av markägarna 

utan kostnad. Vi ska hålla fortsatt kontakt med kommunens badplatsansvarige.  

 

3) Till Uddevalla kommun (2021-04-30), remissvar på utredningen Ett hållbart friluftsliv. 

 

4) Till Uddevalla kommun (2021-08-15) . Svar på samrådsremiss Uddevalla kommuns 

översiktsplan 2022, Dnr KS 2021/00159. Då detta är vår viktigaste insats under året bifogas 

dokumentet till denna Verksamhetsberättelse. 
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5) Vi ställde mailfråga till förvaltningschefen för samhällsbyggnad Maria Jacobsson, hur långt 

man nu kommit med planer på en Återvinningscentral på Bokenäset. Detta skrevs av vice 

ordf. Ingrid. 

 

Väg 161 

Trafikverkets slutgiltiga Åtgärdsvalsförslag har nu sänts vidare till regionen för vidare hantering.  

Bokenäs IF 

Tommy Nilsson fortsätter att stötta föreningen bl.a. med att utveckla och förbättra 

mountainbikebanan. 

Broschyren Bokenäset 

Den 20: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 med produktion av den 21:e upplagan pågår.  

 

Info bladet ”Det händer på Bokenäset” 

Fem utgivningar av bladet ”Det händer på Bokenäset” har delats ut till alla hushåll på Bokenäset samt 

till Hogstorpsområdet och på Skaftö. 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 fortfarande inte kunnat säljas lika mycket som föregående år på grund av 

den pågående Corona pandemin, vilket påverkat årets resultat negativt. 

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 under 

verksamhetsåret 2021.  

Förutsättningen för att föreningen ska kunna fortsätta vara framgångsrik bygger på mångas 

engagemang.  

 

Styrelsen i februari 2022 

 

Eva Magnusson            Ingrid Karlsson  Anders Olsson Grytfors 

 

 

 

Bertil Hjalmarsson            Lovisa Ljungvall   

 

 

http://www.bokenaset.se/

