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Dett$ &r h$r pr*gl$ts $v ett st$rkt eng$gem$ng, för*ndrings$rbete och ny$ 
effektiv$re $rbetss*tt. H*r *r det viktig$ste.

R+dd& d&nsb&n&n

Vid förr$ &rsmötet beslut$des $tt vi skulle undersök$ hur d$nsb$n$n k$n 
renover$s. Under &ret h$r en $rbetsgrupp best&ende $v medlemm$r, under 
ledning $v J$n K$rlsson, t$git t$g i projektet. Den f$llf*rdig$ boden b$kom 
d$nsb$n$n h$r rivits, en ny h$r byggts p& ny pl$ts, och d$nsb$n$n h$r börj$t 
rust$s upp. T$ck v$re eng$gem$nget fr&n fler$ medlemm$r h$r kostn$den för 
dett$ projekt hittills blivit $vsev*rt mindre *n v$d de firmor som r*kn$t p& 
jobbet skulle h$ t$git. Arbetet forts*tter under somm$ren. 

Digit&lisering

Styrelsen h$r jobb$t h&rt för $tt s$ml$ in mejl$dresser till $ll$ medlemm$r. Vi 
h$r ocks& l$nser$t ett nyhetsbrev, som tills$mm$ns med hemsid$n numer$ *r 
v&r prim*r$ kommunik$tionsv*g med medlemm$rn$. Digit$liseringen gör $tt vi 
k$n h$ t*t$re di$log med medlemm$rn$, s$mt en effektiv$re ins$mling $v 
medlems$vgifter. Runt XX procent $v $rrend$torern$ p& Östr$ Ängsholmen 
bet$l$r i nul*get medlems$vgift.

Undersökning om sjös+ttning

P& grund $v *ndr$de förh&ll$nden kring den g$ml$ lösningen (sjös*ttningskort 
som föreningen del$de p&) tving$des vi sök$ en ny lösning. Styrelsen gick vi$ 
en webbenk*t ut och undersökte behovet hos medlemm$rn$, och beslut$de 
utifr&n result$tet $tt en helg för sjös*ttning s$mt uppt$gning med hj*lp $v 
föreningen r*cker. Fr$möver *r det denn$ lösning som ing&r i medlems$vgiften. 
Styrelsen h$r ocks& jobb$t för $tt informer$ om vilk$ lösning$r som finns för 
den som h$r behov $v $tt l*gg$ i och t$ upp b&t oft$.

Pl&nprocessen

Styrelsen h$r, genom kont$kt med exempelvis kommun$lr&d och st$ds$rkitekt, 
bev$k$t hur pl$nprocessen för omr&det (som sk$ resulter$ i möjlighet till friköp 
och v$tten/$vlopp) fortlöper. Vi h$r en god di$log med kommunen, och h$r 
*ven mott$git en förfr&g$n om hj*lp med $tt k$rtl*gg$ vilk$ byggn$der som 
tillhör de olik$ tomtern$. 



Röjning &v sly 

Efter entr*get lobby$rbete fr&n styrelsen kom Eskilstun$ kommun till 
Ängsholmen och gjorde en omf$tt$nde röjning i omr&det. Vi jobb$r för $tt dett$ 
sk$ bli &terkomm$nde. Styrelsen h$r mott$git synpunkter fr&n somm$rboende 
fr&n viss$ del$r $v Östr$ Ängsholmen som blivit ut$n röjning, och t$r med oss 
dess$ n*r vi jobb$r vid$re med fr&g$n. 

Aktiviteter

Under &ret h$r v&r$ popul*r$ $ktiviteter som midsomm$rfir$nde, tiok$mp och 
fisket*vling
$nordn$ts med hj*lp $v nöjesommittén. En nyhet för &ret v$r en b$rnbiokv*ll 
p& d$nsb$n$n som v$r uppsk$tt$d $v Ängsholmens kn$tt$r. Tv& medlemm$r 
ordn$de ocks& för först$ g&ngen Ängsholmsloppet, ett motionslopp runt 
omr&det för hel$ f$miljen. 

Möten och st+dd&g&r

För $tt effektiviser$ – och möjligen lock$ fler medlemm$r till v$rje enskilt 
tillf*lle – h$r föreningen *ndr$t p& rutinern$ kring v&r$ stormöten s$mt 
st*dd$g$r. 

Somm$ren 2018 höll vi för först$ g&ngen enb$rt ett stormöte för 
medlemm$rn$, ist*llet för tv& (&rsmöte + somm$rmöte) vilket möjliggjordes $v 
en st$dge*ndring. V&r förhoppning om $tt fler skulle delt$ slog in – &rsmötet 
v$r mycket v*lbesökt. 

V&ren 2019 $nordn$de vi för först$ g&ngen en superst*dd$g för b&de b$det 
och festpl$tsen. Uppslutningen v$r god. 

Styrelsen h$r ocks& org$niser$t i- och uppl*ggning $v brygg$n vid b$det.
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Ekonomi



Den ekonomisk$ redovisningen för verks$mhets&ret görs sep$r$t. P& grund $v 
investering$r koppl$t till r*ddningen $v d$nsb$n$n redovis$r föreningen ett 
k*nnb$rt underskott. Föreningen h$r dock en betrygg$nde k$ss$.


