Timmernabbens samhällsförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013.
Styrelse
Styrelsen har bestått av Sven Johansson ordf, Lars Burmeister v. ordf, RoseMarie Bergqvist
kassör, Lars-Bertil Nauclèr sekreterare, Ove Nyblom och Håkan Sjöborg ledamöter, med
Carina Holmberg Olofsson och Reino Dahlberg som suppleanter.
Följande kontaktmän för de olika områdena har deltagit i styrelsens arbete:
Annika Jeansson Norra Timmernabben (del av år), Christer Karlsson centrala Timmernabben
(del av år), Rustan Svensson bäcken till Fiskarvägen, Joakim Green Danska Varvet
Sammanträden
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under året. Samtliga protokoll finns att läsa på vår
hemsida, www.timmernabben.org.
Medlemmar
Till föreningen är 327 hushåll anslutna vilket är en ökning av antalet hushåll med 61.
Skrivelser mm
Föreningen har i skrivelser till Regionförbundet och Vägverket påtalat vikten av en cykelväg
mellan Timmernabben och Mönsterås.
Föreningens styrelse ställer sig helhjärtat bakom Mönsterås Kommuns satsning på en
fiberutbyggnad till samtliga hushåll i Timmernabben. Föreningens styrelse har i skrivelser till
de boende i Timmernabben uppmanat alla att beställa fibernät till sin bostad. Föreningen har
även framfört synpunkter till kommunen ang. marknadsföringen av fibernät.
I samband med Barometerns reportage om Timmernabben påtalade föreningen vikten av en
cykelväg till Mönsterås samt den undermåliga mobiltäckningen i vissa delar av samhället.
Kontakter med myndigheter.
Mönsterås kommun genom kommundirektör Mats C Johansson anordnade en
informationskväll om kommunens samverkan med det civila samhället som föreningen deltog
i.
Föreningen har medverkat tillsammans med de boende på Övre Vägen i ett sammanträde med
kommunens representanter ang. en ny damm som byggts i området.
Föreningen deltog även på en IT-dag som anordnades av Mönsterås kommun.
Genomförda arrangemang
Tillsammans med Timmernabbens Båtsällskap och Ålems Hembygdsförening anordnades
”öppet hus” i korsvirkeshuset lördagen den 9 mars. Distriktsläkare Thomas Neumark
berättade om hälsovård på sjön.
För andra året i rad anordnade föreningen Valborgsmässofirande i Fagervik tillsammans med
Timmernabbens IF,s ungdomar och EFS. Ekonomichef Fredrik Johansson från Mönsterås
kommun vårtalade. Ålems kyrkokör sjöng in våren. Över 220 personer kom till Fagervik för
att välkomna våren.

Tisdagen den 14:e maj anordnades vår traditionella städdag med ett 25 tal entusiastiska
deltagare. Städdagen avslutades med korvgrillning tillsammans med medlemmar i
Timmernabbens Båtsällskap.
Lördagen den 29 juni arrangerades ”nabbedagen”. Årets arrangemang lockade till sig ett
rekordstort antal besökare. Antalet säljare på bakluckeloppis var dock något mindre. Den
nygamla aktiviteten med att stapla läskbackar var populär bland ungdomarna. Än en gång fick
vi förmånen att lyssna till Gunnar Svenssons berättelser om det gamla Timmernabben.
Gunnar lockade som vanligt ett stort antal åhörare. Även ponnyridningen och golftävlingen
lockade många besökare till sig. Köpare och säljare fann även varandra i vårt konstloppis inne
i korsvirkeshuset. Där passade även ett antal besökare på att fynda bland pocketböckerna.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Kassabehållningen är kr 36 742,72. Se vidare särskilt bokslut
som bifogas denna verksamhetsberättelse.
Hemsida
Föreningen har egen hemsida, www.timmernabben.org. Styrelsen vill tacka Matz Åhlund för
hans ansvar och skötsel av vår hemsida.
Övrigt
Styrelsens vill tacka alla ideella krafter som hjälpt oss att anordna våra aktiviteter.

Timmernabben 24 september 2013.
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