
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Bygdeföreningens verksamhet, utöver den som har bedrivits inom tennissektionen och vävsektionen, har 
bestått av uthyrning av bygdegården samt arrangemang som nedan anges. Under året har även arbetet i 
och med plangruppen fortgått. Till plangruppens möten är representanter från fastighetsägareföreningar 
på ön inbjudna. Plangruppen bevakar och är remissinstans för planläggningen av Resarö och det som har 
varit mest aktuellt under året har varit att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget om Resarö Mitt (Dp nr
382). Ungdomsverksamhet (för årskurs 4 till 6) har startats i Bygdegården en kväll i veckan. Kommunen 
har för denna verksamhet bidragit med startbidrag samt ersättning för vissa driftskostnader.

Kanothuset på Engarn har precis som tidigare år även 2014 varit uthyrt till Skärgårdens 
Kanotuthyrning.

På uppdrag av Bygdeföreningen bildades en tillfällig Fibergrupp som haft till uppgift att sprida 
information till Resaröborna från två fiberleverantörer samt att vara en oberoende part. Efter fullgjort 
uppdrag har arbetsgruppen, upplösts. 

Föreningen har ca 120 medlemmar. Ett medlemsregister har upprättats.

Årsmöte
Årsmöte hölls den 16 mars 2014.

Styrelse
Bygdeföreningens styrelse har från den 16/3 2014 – 25/3 2015 bestått av: Elisabet Ebersjö Hallsénius 
(ordförande), Anna Halldén (kassör), Marianne Hauge Granqvist (sekreterare), Gunilla Lauthers, Inger 
Telander. Jenny Rilegård och Karin Malmström Gill har varit styrelsesuppleanter.

Revisor: Tomas Telander
Valberedning: Gittan Hultberg, Hans W Berglund

Aktiviteter och möten
1/2   Arbetspass inomhus med städning (styrelsen)
25/3 Föredrag om Resarö Gruva, Berit Nordling 
15/4 Tyras Trädgård, Tyra Hallsénius Lindhe
11/5 Plantbytardag tillsammans med Naturskyddsföreningen i Vaxholm
2/9  och 5/9 Arbetspass Utomhus (bl.a. häckklippning och trädfällning) på tomten 
3/9  Höstens program gick ut till medlemmarna
8/9  Arrangerade Politikermöte med Vaxholms politiker inför valet
30/9 Lex Bogesund, föredrag av Lennart Lenke 
Oktober: Start för Ungdomsverksamhet (fredagsmys)
4/11 Resarös vikingar, föredrag av Mikaela Lodén

Alla arrangerade aktiviteter i Bygdeföreningens regi informeras numera endast via mejl till 
medlemmarna samt på offentliga anslagstavlor och Bygdeföreningens egen anslagstavla.



Under Vecka 51 delades ett informationsblad ut i alla brevlådor på Resarö med inbetalningskort 
för medlemskap 2015.

Styrelsemöten

Styrelsen har under 2014 haft sammanlagt 9 protokollförda möten: 8/1, 1/2, 19/2, 2/4 
(konstituerande möte), 2/4, 7/5, 26/5, 25/8, 29/9. 

Bygdegården

Bygdegården har varit mycket bokad av föreningar för styrelsemöten och årsmöten. Andra 
återkommande bokningar står Kulturskolan och kurs i skolengelska för. Bygdegården har även 
varit bokad för klassfester, barnkalas och andra fester. Bokningskalender finns på 
www.resaro.info.

Utelekredskap har skänkts till Bygdeföreningen från YBS och Bygdeföreningen har bekostat flytt 
och montering. 

Resarö Bygdeförening

gm. Elisabet Ebersjö Hallsénius


