
Verksamhetsberättelse för Hide Samfällighet 2020-2021 
 

Styrelsen för Hide Samfällighet lämnar härmed redogörelse för verksamheten 

för tiden 2020-01-01 – 2020-12-31, även händelser under innevarande verksamhetsår redovisas. 

 

Funktionärer och styrelsearbete under året 
Funktionärer har varit följande: 

Styrelse: Henrik Carlén ordförande, Camilla Kostur vice ordf och sekreterare, Mattias Blomberg 

kassör, Roger Carlsson, vägmästare, Tore Pettrsson, parkmästare  

Suppleanter: Catrin Eriksson, Hans Forsslund, Mikael Keinonen, Anna Boström 

Revisorer: Åke Magnusson, Jan Lager 

Styrelsen har haft 2 protokollförda sammanträden och ett otal informella kontakter under 

verksamhetsåret. Styrelsen har dessutom kommunicerat mellan mötena via mejl och telefon. 

 

Ekonomi 
Föreningens ekonomiska verksamhetsår är kalenderåret 2020 och redovisas separat, men ingår även 

verksamhetsmässigt i denna berättelse. Kortfattat kan sägas att föreningens ekonomi är välskött med 

en buffert för oförutsedda händelser. 

 

Vård av grönområden 
En arbetsdag anordnades söndag 19 juli 2020 då diket i närheten av Bångån (från 

Strandpromenadsvägen) rensades och taggtråd rensades bort. 

 

Röjning av vägkanter har skett i mindre omfattning under 2020 

 

Den grönområdesplan som styrelsen arbetat efter är nu genomgången och ny grönområdesplan har 

tagits fram. Beskäring av träd och buskar längs våra vägar är beställt, och kommer att utföras 

kommande vinter. Våra tre större områden kommer att tas ett per år, då entreprenören tar ned de träd 

som riskerar göra åverkan på fastigheter, och gallra ut så grönområdena inte är så igenväxta.   
 

Årets arbetsdag är planerad till söndag 18 juli 

 

Styrelsen uppmuntrar eget ansvar kring sin tomtgräns att röja och rensa för att hålla efter samt minska 

föreningens kostnad.  

 

Skötsel av vägar 
Överenskommelsen med Bertil Malmberg om att bedöma behovet och lämplig tid för 

fortlöpande underhålla vägarna har fungerat tillfredställande. Under verksamhetsperioden har, i 

enlighet med detta: vägarna grusats, skrapats och hål fyllts i. Snöröjning har inte skett under denna 

vinter. Vägsalt har som tidigare funnits för avhämtning. Fastighetsägarna har själva utfört saltning vid 

behov. Vid ett par platser har även högar med grus placerats så man själv enkelt kan fylla i gropar i 

vägarna vid akuta behov. 

 

Valborgsmässofirande 
Tre personer ansvarade för att elda upp rishögen som fanns på plats. Eventet arrangeras ej av 

föreningen och framöver har befintliga ideella krafter avsagt sig varför Valborgsmässofirande ej 

kommer genomföras i Hide. 

 

 

Hamnfesten 

Hamnfesten 2020 ställdes in på grund av Corona, och tyvärr har beslut tagits att det inte heller blir 

någon hamnfest 2021 på grund av Corona. 



 

LOVA-projektet 

LOVA ansökan har lämnats in för 2020 och beslut är taget att föreningen får medel av EU och 

länstyrelsen för att skörda släke under 2020 

LOVA ansökan har lämnats in för 2021 och beslut är taget att föreningen får medel av EU och 

länstyrelsen för att skörda släke under 2021 

. 

(LOVA står för Lokal Vattenvård. Se mer information: http://www.havochvatten.se/insatser-ochskydd/ 

havs--och-vattenmiljoanslag/lova.html ) 

 

Sport: 
Visby Tennisskola har bedrivit verksamhet 2020 v 30 för 15 barn på Tennisplanen. Fotboll på 

spontannivå har funnits varje torsdag v 27-32, kl 17 Tillgång till en fantastisk volleyboll plan gör att 

vem som är hugad kunnat ta med en boll o gå ner o spela med andra varje tisdag kl 17. Under året har 

boden vid Tennisbanan renoverats. Boulebanan har tagits fram för spel i viken. 

 

Grillkåtan 
Grillkåtan ägs sedan 2019 av föreningen och kan utnyttjas av samtliga boende i Hide utan ersättning. 

Det finns ett kodlås vars kod erhålls från styrelsens medlemmar. Ingen förbokning behövs utan all 

användning skall främja umgänge mellan de boende i Hide. Ved medtages av de som skall utnyttja 

grillkåtan. Viktigt är att elden är släckt när ni lämnar kåtan. 

 

Bord och bänkar 
Tre kabeltrummor har försetts med sittplatser till stranden samt tre bänkar har placerats ut i området 

nära stranden för vila och beskådande av vackra Hideviken. Bänkar o bord finns tillgängliga i 

tennisboden och kan lånas av medlemmarna för fester och möten. 

 

 

Hide 2021-07-17 

 

 

 

 

Henrik Carlén     Camilla Kostur    Roger Carlsson     Mattias Blomberg     Tore Pettersson 

 

 

Styrelsen vill passa på att göra samtliga medlemmar uppmärksamma på att planer på 

avverkning och markarbeten som påverkar föreningens grönområden, i god tid skall anmälas 

till styrelsen för godkännande. Styrelsen har ansvar för att grönområdenas funktioner som 

allmänna naturområden och avskiljande ridåer bibehålls, så att stugområdet i Hide får 

behålla sin karaktär. Trots att det finns drygt 150 fastigheter i området har det inte hittills 

upplevts så tätbebyggt som det i verkligheten är. Kompostering eller annat utnyttjande av 

grönområdena är inte tillåtet utan styrelsens medgivande. 

På hemsidan med adressen www.hideviken.org finns förutom information, album och 

hidehistoria mm. Styrelsen är tacksam för nya bidrag som gör att hemsidan kan göras mer 

levande. Kontakta Hans Forsslund via mail hans.forsslund@hideviken.org 


