Årsberättelse för Strand- och Stennässjöns Väl (SSV)
för år 2015
Översikt
Under årets inledning gjordes ett antal inköp och intrimning av klipputrustning. Vissa delar av
utrustningen ägs av SSV medan andra delar disponeras och administreras av SSV för
Skyttstennäs tomtägarförenings räkning. Klipputrustningen användes i början av augusti för
ett större klipprojekt i Stennässjön där 60 st arbetspass om 4 timmar bemannades med frivillig
arbetskraft. Under senare delen av augusti och september gjordes mindre arbeten i både
Stennässjön och Strandsjön.
Utrustning som SSV disponerar:
En större plastbåt och två bensindrivna utombordsmotorer.
Ett hydrauldrivet klippaggregat med en klippbredd på 1,5 meter.
Två vassräfsor för montering på båt och ett antal handräfsor.
En båttrailer för biltransporter mellan sjöarna (max 30 km/tim)
Presenningar, flytvästar, hörselskydd och annan mindre utrusning.
Mätning av vattennivåer och provtagning
Från och med den sista mars har vi mätt vattennivåerna i de båda sjöarna på veckobasis. I
Strandsjön sjönk vattennivån under sommaren med som mest 34 cm, medan motsvarande
siffra för Stennässjön var 67 cm. Hela mätserien finns redovisade som bilaga till
verksamhetsplanen för 2016.
Prover på vattenkvalitén har tagits i såväl Strandsjön som Stennässjön. Analysen omfattade
bland annat halter av kväve, fosfor och syreförbrukande partiklar. Resultatet av analysen
överraskade i positiv riktning. Båda sjöarna uppvisar värden som är helt normala för grunda
slättsjöar. Provresultaten finns redovisade på föreningens webbplats (www.strandstennas.se).
Antal medlemmar
Under 2015 har 155 st personer betalt medlemsavgiften på 100 kr. Dessutom har ett företag
betalt 500 kr/st för medlemskap som juridisk person. Information från föreningen har även
skickats till 32 st personer som enbart betalt medlemsavgift för 2014. På föreningens
webbplats finns en förteckning över betalande medlemmar.
Styrelse
Styrelsen har haft sex stycken sammanträden under 2015. Förutom det löpande arbetet har vi
diskuterat ett brett spektrum av åtgärder för friskare och livskraftiga sjöar. Det aviserade
samarbetet med SLU har tyvärr ännu inte kommit igång.
Ekonomi
Föreningen är vid bokslutet skuldfri och har 9 788 kr på Plusgirokontot.
Balansräkningar för SSV

151231

141231

Tillgånga hos Plusgirot

9 788 kr

12 874 kr

Eget kapital

9 788 kr

12 874 kr

Resultaträkningar för SSV
Medlemsavgifter, privatpersoner
Gåvor från enskilda och organisationer
Medlemsavgifter, juridiska personer
Summa intäkter
Klipputrustning
Vattenprover
Porton
Tryckkostnader
Kostnader för webbplats
Bankavgifter
Kollektiv olycksfallsförsäkring
Övriga kostnader
Summa kostnader
Årets resultat
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Rune Lönnqvist, ordf
Kersti Hermansson
Ulf Holmbäck

2015
15 500 kr
6 400 kr
500 kr
22 400 kr

2014
13 200 kr
5 000 kr
1 000 kr
19 200 kr

- 16 233 kr
- 2 981 kr
- 747 kr
- 1 435 kr
- 623 kr
- 858 kr
- 2 149 kr
- 360 kr
- 25 386 kr
- 2 986 kr

0 kr
0 kr
- 2 229 kr
- 3 293 kr
- 689 kr
- 215 kr
0 kr
0 kr
- 6 426 kr
12 774 kr
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