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1. Inledning: Antalet medlemmar i föreningen har under året varit 772, varav 

421 boende Sturkö/Tjurkö samt 351 med ej postadress 

Sturkö/Tjurkö. Det har genomförts 6 st styrelsemöten under året. 

Arbetsmetoden inom styrelsen har varit av projektlösande karaktär 

med olika frågor/ärenden, vilka redovisas här i årsberättelsen. 

  

Styrelsen har under året bestått av: 

 Göran Hallström  Ordförande 

 Christel Hammar-Malmgren V Ordförande  

 Leif Lönnqvist  Kassör 

 Pär Magnusson  Sekreterare 

 Jan Abramsson 

 Jörgen Andersson 

 Ingvar Carlsson 

 Ann-Christin Andersson 

 Jan-Anders Månsson  Del av året, ersatt

    Anders Danielsson 

   

  

Revisorer har varit: 

 Björn Andersson 

 Monica Malmberg 

  

 Byamän har varit: 

 Stefan Berg   Skällenäs 

 Åke Holst   Frändatorp 

 Per-Arne Andersson  Bredavik 

 Ingvar Karlsson  Bredavik 

 Maria Persson  Ryd 

 Karin Abramsson  Ryd 

 Britt-Louise Lönnqvist  Skallatorp 

 Inge Jonasson  Uttorp 

 Thorsten Carlsson  Uttorp 

 Veronica Svensson  Uttorp 

 Erland Persson  Kullen 

 Nils-Gunnar Ivarsson  Blommeslätt 

 Gunilla Andersson  Tockatorp 

 Birger Tillving  Tockatorp 

 Gustav Hansson  Sanda 

 Gert Fredriksson  Sanda 

 Krister Nilsson  Ekenabben 
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2. Kvarnen: Kvarnen har under året varit uthyrt för café verksamhet under 

perioden 2008-06-14 tom 2008-08-20.   

 

3. Sturköbladet: Har utgivits planenligt under året och hållit en fortsatt hög kvalité 

med bra innehåll och ett brett utbud. Ett framgångsrikt arbete har 

också gjorts för att sänka tryckerikostnaden för tidningen. 

 

 

4. Sturködagen: Genomfördes den första söndagen i juli. Ett väl genomfört 

evenemang i samarbete med AIK ATLAS.  

 

 

5. Skansen: Under året har röjning och eldning av ris utförts i vallgraven. Ett 

antal guidade besök har genomförts. Plan för fortsatt 

underhållsarbeten under 2009 har upprättats. 

 

 

6. Föreningsgård:  En verksamhet/samlingsplats för våra ungdomar, som fungerar över 

förväntan i samarbete mellan föreningen och föräldrar på Sturkö. 

    

 

 

7. Hemsida: Föreningen har nu en egen riktigt trevlig hemsida. Även skolan har 

möjlighet att nyttja sidan för diskussioner mm. Ca 7000 besökare 

på sidan sedan starten i juli, 2008. Här finns också alla offentliga 

handlingar som berör föreningen, protokoll mm. 

 

 

8. Grannsamverkan 

     mot brott: Har inte startat upp enligt plan, men kommer att återupptas under 

2009. 

 

 

9. Ungdomsfrågan. Under början av året kunde vi konstatera att fylleri och 

skadegörelse ökat bland våra ungdomar på ön. Föreningen tog 

kontakt med socialförvaltningen för att finna en lösning på 

problemet. Möten genomfördes med engagerade föräldrar i syfte 

att starta upp vuxenvandring på kvällar och nätter. Vandringar 

genomfördes under en kort period för att sedan avbrytas helt strax 

innan sommaren. Nu uppfattar vi att det är lugnare på ön och ser 

just nu ingen anledning till att återuppta aktiviteten.   
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10. Skolan: Ett antal möten har genomförts med rektorn för Sturkö skola i 

syfte att klarlägga möjligheter att utveckla skolan, målet är att 

kunna erbjuda skolan som ett attraktivt val för föräldrar. 

 

11. Hamnen: Föreningen har deltagit och getts möjlighet att påverka en 

eventuell utbyggnad/utveckling av Ekenabben och Sanda hamnar. 

 Arbetsgrupp har bildats av kommunen, där representanter ur 

föreningen deltar, som fortsatt kommer under år 2009 arbeta med 

frågan.  

 

12. Samarbete med  

      övriga samhälls- 

      föreningar: I syfte att kraftfullare påverka kommunen i bl.a. 

kommunikationsfrågor, har ett antal möten genomförts med övriga 

samhällsföreningar i närområdet. Arbetet kommer att fortsätta 

under 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sturkö 2009-03-08 

 

 

 

 

Göran Hallström Christel Hammar-Malmgren Jan-Anders Månsson 

 

 

 

 

 

Pär Magnusson Jörgen Andersson  Ingvar Karlsson 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Andersson  Jan Abramsson Leif Lönnqvist 

 

             


