
Verksamhetsberättelse 2015 för Alsterbro-Bäckebo UVG ekonomisk 

förening org nr. 769620-1446. 

Vid föreningens årsstämma 2015-03-15 valdes en styrelse bestående av; Kjell Kristiansson, 

ordförande 1 år, Mariette Karlsson 2 år, Lena Arén 1 år, Patrik Aronsson 1 år, Johan 

Aronsson 2 år, Niklas Hult 2 år, Lotta Krosse Marklund 1 år, Lena Wiman 2 år och Rune 

Persson 1 år. Lena Arén sekreterare och kassör Mariette Karlsson. Stämman valde Bonny 

Karlsson och Anneli Erlandsson som revisorer och Mia Eriksson till revisorssuppleant,1 år. 

Till valberedning valdes Martina Aronsson och Jimmy Hernefeldt, 1 år. 

Vid årsskiftet 2015-12-31 fanns det 71 andelsägare i föreningen. Vilket är en ökning från 

föregående år med 7 stycken nya medlemmar.  

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda styrelsemöten. Vi har haft möte 

med Nybro kommun angående bygglov för ombyggnad av delar av vår fastighet i Alsterbro. 

Vi har även haft möte med kommunens företrädare och Nybro Energi om fiberutbyggnaden 

på landsbygden. 

Campingen 

Föreningen har genom Patrik Aronsson drivit och skött campingen. Beläggningen har ökat 

markant genom att vi under året invigt den nya servicebyggnaden och fjorton ställplatser med 

elanslutningar. Antalet gästnätter var 459 stycken och två säsongsplatser har hyrts ut under 

tiden 1 maj – 30 september. 

Alsterbro-Bäckebo UVG har under 2015 drivit och avslutat ett Leader-finansierat projekt, 

upprustning av campingplatsen vid Hindsjöbadet. Vi har byggt ett servicehus med toaletter 

och duschar, spolplatta och nya eluttag, belysning och utökning av området. Vi har totalt 

förbrukat ca 500 000 kr, varav vi fått 450 000 kr i ersättning från Leader Småland Sydost, 

Syskonen Johansson stiftelse har bidragit med 40 000 kr, Duobad 30 000 kr i form av 

inventarier. Vår egen arbetsinsats har uppgått till över 900 timmar motsvarande 158 000 kr. 

Invigningen skedde 2015-05-30 av Leader Småland Sydosts ordförande Joel Parde. 

Alsterbro Minihotell 

Föreningen har ett tvåårigt hyresavtal med Simone Holz. Avtalet gäller från och med 2014-

04-15 och löper ut 2015-04-14. Beläggningen på hotellet uppges vara cirka 250-400 gästnätter 

/år. 

En vattenläcka har uppstått i värmesystemet och halva fastighetens golv har bilats bort för att 

lokalisera skadorna. Länsförsäkringar står för delar av kostnaderna medan föreningen står för 

självrisken på 30 000 kr samt ett stort antal ideella timmar för samordning av arbetet att 

återställa lokalerna. Som alltid vid en skada räknar försäkringsbolaget ner värdet på alla 

ytskikt med åldersavdrag. Varpå vi fått en renoveringskostnad för detta som vi sökt pengar för 

och beviljats från Syskonen Johanssons Stiftelse. 



 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, Michael Ericson, Britt 

Holgert, Linda-Marie Erlandsson och Lars Holm. Kostnaderna för tryckning och distribution 

har bekostats av de annonser som sålts. Syskonen Johanssons stiftelse har genom en stående 

helsidesannonsering stöttat tidningen ekonomiskt. 

Vid Hindsjöns stränder 

Författaren Anders Johansson har fått föreningens uppdrag att skriva en bok om Hindsjön. 

Projektet bekostas med 100 000 kr från Syskonen Johanssons Stiftelse. Boken kommer att ges 

ut under år 2016. 

Framtiden 

Lansering av föreningens hemsida, www.alsterbrobackebo.se Till detta söker vi pengar från 

Syskonen Johanssons Stiftelse. Färdigställande av lokaler till en mottagning för läkarhuset 

Astrakanen och renovering av en ny lägenhet i vår fastighet som ska hyras ut. Byte av alla 

fönster i fastigheten. Renovering av taket. Marknadsföra campingen och skapa större 

beläggning både på campingen och hotellet tillsammans med våra hyresgäster och värdar. 

Arbeta vidare med landsbygdens utbyggnad av fiber tillsammans med Nybro Energi. 

Syskonen Johanssons Stiftelse har 2015 beviljat 80 000 kr för att hjälpa till med den stora 

vattenskadan som vi fått på vår fastighet. Stiftelsen har också bidragit med 40 000 kr för en 

enkät om fiberutbyggnad i Alsterbro med omnejd. Dessutom har föreningen erhållit 100 000 

kr för att färdigställa marken vid Alsterbro camping och att försköna badplatsen vid 

Hindsjöbadet. 
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