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ITF  Isätraviks Tomtägarförening  
 

Verksamhetsberättelse för 2017 
 

Styrelse och Bryggförmän under verksamhetsåret: 
 

Ordf. Bo Lundin Bryggförmän:   Brygga 1            Alf Koch  

Kassör Kerstin Monthan                                    2 Peter Schöntal  

Sekr. Simon Karlsson                3 Dan Berger  

Ledamot Stefan Dahl                4 Johan Bernalt  

Ledamot Alf Koch                5 John Tommos  

Suppl. Björn Höglund                6 Willy Hansson  

Suppl. Mikael Eriksson                7 Michael Eriksson  

Hamnkapten       Johan Bernalt                  

 
Styrelsen har haft 5 möten under 2017-18 
Verksamhetsåret 2017 har varit ett år utan större problem, vi har bra kontroll i föreningen och bra 
samarbete i styrelse och bryggförmän. 
Städdag och årsmöte hölls på samma dag vilket var lyckat. 
Nedan följer utförda aktiviteter och händelser inom respektive område. 
 
Hamnen 

• Båtregistret är under kontroll. (Vi har även tittat på SBU,s program som vi ansåg alltför komplext.) 

• Total genomgång av samtliga el installationer genomfört med åtgärder och protokoll 

• Årlig dykning vid bryggor genomfördes innan säsong och under säsong 

• Vaktsystemet fungerar  

• Bryggor och bryggfästen har fått en årlig genomgång 

• Avtal med HamnAB avseende skötsel av bryggor har sagts upp 

• Dykning och service av bryggor under vattnet, avtal med Skärgårdsassistans skrivet 

• Elmotor till bojekan har köpts in, finns i vaktstugan. 

• Kajakställ ordnas under våren 2018’ 

• Vaktrondering har beställts av Prevendo 
 
Grömområden / Badet / Trivsel 

• Vattenprover vid badet innan och under säsong u.a. 

• Midsommarfest, som vanligt lyckat  

• Badet genomgick en uppfräschning med utökad sandyta 

• Boden har städats och hyllor byggts, materiel har setts över, en del till Brännbacken 

• BajaMaja fanns på plats under säsongen 

• Parkering med tillstånd har fungerat bra 

• Boulebanan fick ny matta och grus 

• Facebook grupp bildat. Isättraviks Tomtägarförening 
 
Byggnationer 

• Årligt underhåll har genomförts 
 
Vägföreningsfrågor 

• Bra samarbete med Flaxenviks Vägförening 
 
Ekonomi 

o Förenings och båtplatsavgifter för 2017 skickades ut i tid. 
o Ekonomi i god balans 
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 gm ordf. Bo Lundin 


