
Verksamhetsberättelse Föreningen Nösund 2019 
	
Styrelsen för Föreningen Nösund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2019.  

Föreningen har under verksamhetsåret haft 233 medlemskap varav 188 familjer. 

Styrelsen har bestått av: Eva Ossiansson, ordförande, Johan Sandegren, kassör, 
Johan Eriksson sekreterare, ledamöter: Margareta Gibbons, Märit Lagheim, Sven 
Saghamre och Magnus Johansson, Suppleanter: Mikael Hassler och Thomas Hjern 

Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret plus ett 
antal informella samtal och mailväxlingar. 

Väsentliga händelser under året varit en uppdatering av utrustning till den 
renoverade Sjöstugan och det formella tomträttsavtalet under Magasinet som vunnit 
laga kraft. Skyltar har satts upp på föreningens byggnader tillsammans med en 
uppmaning till besökare att stödja vår verksamhet med en Swishgåva. Styrelsen har 
också fortsatt arbeta med vår vision för samhället och hur vi vill att samhället skall 
utvecklas. Tankar som också delats med kommunen. Planering av den kommande 
renoveringen av Magasinet liksom framtiden för Samfällighetsföreningen har också 
varit en väsentlig del av styrelsens arbete.  

Mycket av föreningens ordinarie verksamhet bedrivs numera i våra sektioner, som 
inrättades på beslut av årsmötet 2012. 

Kallbadhusen  
Sedvanligt arbete med trappor, underhåll och uppfräschning, soldäcket söder om 
grunda badhuset fungerar väl, räcke vid stigen mellan grunda badet och trampolinen 
monterat samt reparerat fästet till trampolinen.   

Arbetet med soldäck vid färdigställdes med ett soldäck bakom djupa badhuset och en 
extra brygga mot båthamnen. Stranden fick också ett lass extra sand.  

Varmbadhuset 
Bra beläggning i Varmbadhuset, både medlemmars egna arrangemang samt 
deltagande i de allmänna dam- och herrkvällarna. Samtliga föreningar i Nösund 
använder Varmbadhuset för sina styrelse- och medlemsmöten. Bokningssystemet 
diskuterades och det beslutades att ett nytt förbättrat system skall införskaffas till 
säsongen 2020. Sektionen har installerat ett separat lås till samlingsrummet för att 
detta inte skall utnyttjas om man inte hyrt det. Sektionen har genomfört en del 
underhålls och reparationsarbete samt städning och annan skötsel. Vi har också 
välvilligt erhållit fönster till lanterninen som skall monteras när tillfälle ges. 



Sjöstugan 
Den nyrenoverade Sjöstugan fick ny köksutrustning, skåp, bänkar och en komplett 
uppsättning porslin, glas och bestick mm samt en diskmaskin. Sjöstugan fick förutom 
sedvanligt underhåll också nya altandörrar och ny belysning och inklädning av 
hanbalkarna. Sjöstugan var väl utnyttjad med många bröllop och fester, men 
användes också för yoga samt ett välbesökt författarbesök av Lena Einhorn.  

Året i Sjöstugan avslutades med den välbesökta Nösunds Julmarknad lördagen 
innan första advent. 

Stigar och Leder 
Sektionen har genomfört röjning och utmärkning av stigar och leder. Dessutom 
arrangerade sektionen ett antal samordnade promenader.  

Sektionen har också tagit fram kartor med våra stigar och leder mycket väl beskrivna. 
Kartorna finns tillgängliga för alla våra medlemmar på vår egen hemsida 
(www.nösund.se). 

Magasinssektionen  
Magasinet- och Ungdomssektionen bytte under året namn till Magasinssektionen och 
ett omfattande planeringsarbete startades för att söka pengar och för att definiera 
åtgärder för att säkra byggnaden och förbereda för dess framtida användning. Nedre 
våningen av Magasinet utnyttjades för uthyrning dels till Galleri Tärnan, dels till ett 
utrymme för en sjöbod. Övrigt utrymme används som föreningens eget förråd. På 
övre våningen har en avskild del hyrts ut till Nösunds segelklubb (BoSS) för deras 
klubblokal och ”starthus”. Övrigt utrymme har som tidigare fritt upplåtits till våra 
ungdomar i Nösund. Under året löpte avtalet med sjöboden och med BoSS ut och 
föreningen kunde starta upprustningsarbetet bland annat med en ordentlig 
utrensning av gammal bråte. Pengar för upprustning söktes från flera håll, 
Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Thordén-stiftelsen med flera. 

Vaktmästeriet 
Syftet med Vaktmästeriet är att se till att det allmänna underhållet fungerar på av 
föreningens olika anläggningar, vilket inte tas om hand av sektionerna. Det innefattar 
allt från att gräset klipps runt Sjöstugan till att trasiga lampor byts i våra byggnader 
och i den utomhusbelysning som vi ansvarar för. Att vattnet till våra allmänna 
toaletter blir avstängt inför vintern och påslaget till våren är också viktiga uppgifter för 
Vaktmästeriet. Är du lite händig och gärna skulle vilja hjälpa till med lite mer 
handfasta uppgifter för föreningen, hör av dig till Bengt Thompson 
(fam.thompson@telia.com). 

 

 



Övriga projekt och aktiviteter under året 
Kolboden, som nyrenoverades 2013/2014, fungerar nu som toalett 
(handikappsanpassad) och ett vinter-isolerat förråd för Föreningen Nösund och 
övriga föreningar i Nösund.  

För andra gången anordnades Valborgsbrasa med vårtal på Hästängen med 
anledning av att det inte är tillåtet att elda inom detaljplanelagt område då vårens och 
höstens städdagar genomförs med undantag för påsk och Valborg. 

Städ- och Arbetsdagar. Under verksamhetsåret ordandes två välbesökta arbetsdagar 
för medlemmarna som avslutades med fika på Nösunds Havshotell. 

Hamnvakt. Våra hamnar vaktades i gemensamt samarbete mellan våra föreningar, 
för att se till att våra båtar var i tryggt förvar. 

PUB-kvällar har erbjudits den sista fredagen i månaden under vår, höst och vinter 
under 2019. Nösunds Havshotell och Nösundsgården har bjudit oss medlemmar på 
mat och subventionerat valfri dryck därtill.  

Julbord. Samtliga medlemmar blev erbjudna att avnjuta Nösunds Havshotells julbord 
med uppträdande till reducerat pris och vi avnjöt ett fantastiskt julbord med trevlig 
underhållning. 

Nösundsdagen genomfördes traditionsenligt en lördag i juli och blev återigen mycket 
lyckad och uppskattad. Marknad och café vid Nösundsgården samt diverse olika 
arrangemang under dagen med konstutställningar, seglingstävlingar med BoSS mm. 
Dessutom hade vi en Taubekväll med Gåke och Lotta på Sjöstugan på kvällen med 
många deltagare som också bjöds på fika.  

Årets vinter-informationsmöte hölls i slutet av januari på Nösunds Värdshus och blev 
välbesökt, som vanligt. Styrelsen presenterade en status-uppdatering av samtliga 
pågående byggnadsprojekt, och som vanligt så avslutades mötet med årets första 
PUB-afton där den delvis kanske lite torra informationen från mötet kunde sköljas ner 
med öl och andra lämpliga drycker. 

Toaletterna vid Ångbåtsbryggan, Sjöstugan och i Kolboden har städats av ungdomar 
från Boxvike segelsällskap (BoSS), ett arrangemang som fungerade mycket bra och 
som vi hoppas kan fortsätta kommande säsonger. Vi riktar ett speciellt tack till dessa 
ungdomar som höll rent och snyggt.  

Vi vill också framföra ett varmt tack till alla medlemmar, som på så många olika sätt 
nedlagt ett omfattande arbete och engagemang till förmån för föreningen. Ett stort 
tack också till ledamöterna i styrelsen och i sektionerna för det hängivna ideella 
arbete, som alla lägger ned för att verksamheten skall bli så bra som möjligt. 

Styrelsen för Föreningen Nösund, sommaren 2020 
Eva Ossiansson (Ordförande Föreningen Nösund) 


