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Verksamhetsberättelse 2014 för Alsterbro-Bäckebo UVG ekonomisk 
förening org nr. 769620-1446. 

Vid föreningens årsstämma 2014-03-05 valdes en styrelse bestående av; Kjell Kristiansson, 
ordförande, Mariette Karlsson, Lena Arén, Patrik Aronsson, Johan Aronsson, Niklas Hult, 
Lotta Krosse Marklund, Lena Wiman och Rune Persson. Lena Arén sekreterare och kassör 
Mariette Karlsson. Stämman valde Örjan Ivansson till revisor, AE Redovisning till extern 
revisor och Mia Eriksson till revisorersättare. Till valberedning valdes Martina Aronsson och 
Jimmy Hernefeldt. 

2014-12-31 fanns det 64 andelsägare i föreningen. Vilket är en ökning från föregående år med 
8 stycken. 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda styrelsemöten. Vi har haft möte 
med Nybro kommun ang. campingen och det nya kommunalrådet Christina Davidsson. Vi har 
även haft möte med kommunens företrädare i bredbandsfrågan, Bo Davidsson och Tryggve 
Hågård. 

Campingen 

Föreningen har genom Patrik Aronsson drivit och skött campingen. Beläggningen har varit 
mycket bra jämfört med tidigare år. 

Alsterbro-Bäckebo UVG har under 2014 drivit ett  nytt Leader-finansierat projekt, 
upprustning av campingplatsen vid Hindsjöbadet. Vi har byggt ett servicehus med toaletter 
och duschar, spolplatta och nya eluttag, belysning, utökning av området mm. Vi har totalt 
förbrukat ca 500´kronor, varav vi fått 450´ i ersättning från Leader Småland Sydost, Syskonen 
Johansson stiftelse har bidragit med 40´, Duobad 30´ i form av inventarier, kommunen 16´. 
Vår egen arbetsinsats har uppgått till över 900 timmar motsvarande 158´. Projektet var färdigt 
i november 2014. Återstår lite ytterligare utfyllnad och gräsinsåning som ska göras våren 
2015. Invigning av den nyrestaurerade campingen kommer att ske under våren 2015. 

Alsterbro Minihotell 

Föreningen har träffat ett tvåårigt hyresavtal med Simone Holz för hela byggnaden utom 
möteslokal och tillgång till bagarstuga vid behov. Avtalet gäller from. 2014.04.15. 

Tidigare hyresgästen av pizzerian, Diana Aniansson, fullgjorde inte sina betalningar för hyran 
och vi sade upp henne. Sannolikt har vi förlorat ca 11.000:-. 

Bagarstugan har under del av året varit uthyrd till fam. Holz. Pizzerian har varit öppen över 
veckosluten och vi har haft ett mindre antal bakningskurser och upplevelsepaket under det 
gångna året. 

Till renovering av taket har vi beviljats bidrag från Syskonen Johanssons stiftelse med 100´ 
och restande belopp för renoveringen har vi beviljats lån från Swedbank. Renoveringen 
kommer att påbörjas våren-sommaren 2015. 
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Under vintern har det uppstått en vattenläcka i värmesystemet som ännu inte är lokaliserad 
och troligen kommer att bli kostnadskrävande att åtgärda. 

   

Tidningen 125:an 

Tidningen har under året getts ut i fyra färgstarka nummer. Huvudredaktör har Torben Zedrén 
varit tillsammans med lokalredaktörerna Lena Wiman, Karin Appert Källman, Michael 
Ericson, Britt Holgert, Linda-Marie Erlandsson och Lars Holm. Kostnaderna för tryckning 
och distribution har bekostats av de annonser som sålts.Dessutom har vi fått in ganska mycket 
frivilliga bidrag till tidningen. From. 2015 kommer Syskonen Johanssons stiftelse att stötta 
oss ekonomiskt för att göra tidningen ännu bättre. 

 

Hjärtstartare 

Föreningen har hos Syskonen Johanssons stiftelse ansökt och fått beviljat bidrag till en 
hjärtstartare. Den är uppsatt vid COOP och är i drift. 

 

Framtiden 

Renovera hotellets tak under 2015. Marknadsföra campingen och skapa större beläggning 
både på campingen och hotellet tillsammans med våra hyresgäster och värdar. En annan stor 
satsning som vi kommer att göra under året är att undersöka intresset för bredbandsutbyggnad 
i bygden. Om tillräckligt stort intresse finnes ska vi antingen genom föreningen eller 
tillsammans med andra föreningar söka statligt bidrag för utbyggnad. 
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