
 

Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 maj 2021 till och med 

30 april 2022.  

 

Ändamål 

Föreningen förvaltar: 

•  vägar och allmänplatsmark inom planområdena med tillhörande avlopps- och 
dräneringssystem för ytvatten (gemensamhetsanläggningen Strömstad Öddö ga:4) 
• vattentäkt och pumpanläggning på Öddö 2:37, tryckstegringsstation på Öddö 2:184 
samt tillhörande försörjningsledningar fram till resp. fastighetsgräns (ga:17) 
• hamnområde med brygganläggning (ga:17). 
 
Som frivilligt åtagande må föreningen administrera avgifter för drift och underhåll av 
sjöbodar, system för BDT-avlopp 
Föreningen sköter utöver detta också som frivilligt åtagande administrationen av 
vägbommen på Keviksvägen. 

 

Administration  

Styrelsen har bestått av följande funktionärer: 

Göran Roos 2:101 Ordförande 

Johan Hjerkinn 2:86 Ledamot (kassör) 

Sven Lekander 2:88 Ledamot (sekreterare) 

Björn Moberg 2:189 Ledamot 

Jenny Vikgren 2:204 Suppleant 
 

Revisorer:  

Kjell Jakobsen 2:87 

Dag Maiset 2:91 

Revisorsuppleanter:: 

Margareta Oxholm 

Barbro af Sillén 

 

  
Externa leverantörer och partners har varit: 
BK-Byrån - Birgitta Karlsson 

Tjärnö Gräv - Henrik Thuresson 

Farmarstjänst - Mattias Carlsson 

 

Under verksamhetsåret har två styrelsemöte hållits. I övrigt har överläggningar skett och 

beslut fattats genom mailkonversation. 

  



Hemsidan  

Hemsidan har blivit väl underhållen under verksamhetsåret.  
Lennart Olausson har under året varit webbredaktör med viss hjälp av Sven Lekander och 
Helge Selmer..  

 

Vattenanläggningen  

Bengt Rosengren har varit tillsynsansvarig för vattnet. Vattentillgången har i stort sett varit 
tillfredställande. Det har varit driftstopp pga fel i pumpanläggningen i Keviken då vatten fick 
köpas av kommunen. Felet bestod i en trasig tryckvakt. (liknande fel uppträdde för några år 
sedan) 
Inget vattenprov är taget. 
 

Vägar och allmän mark 

Vägunderhåll har ombesörjts av Mattias Carlsson och Tjärnö Gräv. Under våren 
genomfördes en genomgripande grusning av alla vägar samt röjning av grenar som hängde 
över vägbanorna. Detta arbete utfördes av Tjärnö Gräv. Detta arbete kommer att belasta 
årets budget eftersom räkningen kom in i maj. 
 

Brygganläggning 

Inga större reparationer har inte behövts. Bryggan har stått sig gott under året. 

Sjöbodar 

Inga arbeten med sjöbodarna har behövts. 

 

Vägbom 

Vägbommen har i stort sett fungerat bra men en allvarlig incident inträffade i vintras. En 
fyrhjuling hade stults i Grunne. För att komma ut förbi bommen med fyrhjulingen, lyckades 
tjuven bryta upp bommen, varvid den skadades. Bommen har blivit reparerad och samtidigt 
förstärkts såatt liknande försök till uppbrytning försvårats. Detta är en anledning till att 
kostnaderna för bommen överskridit budget.. 
 
 
Öddö 1: a juli 2022 
Styrelsen gm 
 
Göran Roos 
 
Ordförande Långestrands Samfällighet 2021-2022 
 


