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Antal medlemmar
Föreningen har 112 betalande medlemmar.
(2016 – 124 st, 2015 - 140st, 2011 – 108st, 2010 – 109 st, 2009-?)
Ekonomi
Föreningens kassa är god med ett årsresultat på -13.135 kr, med utgående saldo/tillgångar på
220.222 kr.
Anledningen till årets negativa resultat är investeringar till fotbollen och beachvolleyn med två
syften: för att hålla sandytorna vid nedgången på stranden öppna och få folk att använda och röra
sig i klitterlandskapet (enl godkännande från Länsstyrelsen).
Anledningen till den i övrigt goda ekonomin är de bidrag som föreningen tidigare mottagit i
samband med strandrestaureringen. Kostnaderna för enklare upprätthållande av stranden
kommer belasta föreningen årligen under de kommande åren.
Notera att tack vare gott stöd från Länsstyrelsen och enskilda sponsorer kommer
strandrensningen inte att belasta föreningens ekonomi. Alla kostnader för strandrestaureringen
täcks av dessa bidrag och inga av föreningens ordinarie medel tas i bruk.
Möten
Styrelsen har haft mail, telefonkontakt samt möten under året. Vid mötena har särskilt
behandlats, planerats och utvärderats slyröjningen av stranden och aktiviteter under 2017 och
inför 2018.

Aktiviteter
Aktiviteterna har beskrivits i det årliga programbladet som delas ut till alla brevlådor till
midsommar, finns även på Villaägareföreningens anslagstavla vid stranden samt på hemsidan och
på Facebook. Under 2017 har dessa varit:
• Midsommarfirande med spelmän, dans, lekar och lotteri. 2017 var vi ca 350 besökare.
• Årsmöte med sandskulpturtävling och grillkväll. Under 2017 var vi ett trettiotal på
årsmötet och ett drygt femtontal familjer på grillkvällen. Godispåsar (totalt ca 75st) till alla
barn som deltog i sandskulpturtävlingen. Ett omtyckt och trevligt arrangemang!
• Beachvolleybollplanen i klitterna iordningsställdes. En välbesökt mötesplats i genuin
sandig Mälarhusen miljö omgärdad av klitter som strandens naturliga åskådarplats.
Beachvolleybollplanen finns uppe i sandklitterna till vänster på stranden vid de två
stolparna på strandens norra sida (till vänster mot Sandby Strand).
• Beach fotboll, nyheten för 2017 var två fotbollsmål som är placerade i den öppna sandytan
till höger om nedgången till stranden. Denna beachfotbollsplan är populär för både fotboll
som kubb eller annan aktivitet som kräver lite plats. Placeringen av beach fotbollsmålen är
medveten eftersom den ska uppmuntra till att folk ska kunna röra sig i det öppna
klitterlandskapet som därmed behåller sin vita sand. Dessa mål är inte avsedda för att
flyttas till stranden, de ska stå kvar i det anvisade området. Runt ytan finns bra
läktarmöjligheter i klitterna.
• Beach volleyplanen II, till vänster om nedgången iordningställdes ej 2017 pga det regniga
vädret. Detta kommer göras under 2018. Syftet med denna ytan är densamma som Beach
fotbollsytan på andra sidan nedgången, att folk ska röra sig i det rensade stardnområdet
för att bibehålla de öppna vita sandytorna i det öppna klitterlandskapet.
• Fotbollen, en av Mälarhusens mest populära aktiviteter som lockar deltagare och åskådare
långt från orten. Matssons Äng på Per Ivarsväg vid infarten från Östra Kustvägen. Under
2017 införskaffades nya flaggor. Detta är en aktivitet som lockar hela familjer i alla åldrar.
Varje onsdag och söndag kl. 10.00 samlas man och delar upp sig i lag. Under de senaste
åren har antalet varit runt 20-25 vuxna och 20-25 barn, ålderspridningen är från yngsta
spelare ca 5 år till äldsta spelare ca 70 år. Hejarklacken/åskådarna har både yngre och äldre
deltagare än så.
• Boulebana, enl uppdrag från årsmöte under 2017 har styrelsen undersökt möjligheterna
för en boulebana vid fotbollsplanen på Mattssons Äng och hoppas på att kunna erbjuda
detta under 2018. Värt att notera är att detta har varit en återstående fråga som ställts till
styrelse vid ett flertal gånger då det för ett antal år sedan fanns en mycket uppskattad och
välbesökt boulebana. Tyvärr är den gamla boulebanan inte fungerande längre.
• Swish, styrelsen undersöker möjligheten för föreningen att ha Swish, vilket underlättar för
betalning av medlemsavgiften. (Not: Swish konto har skapats och introducerades till
sommaren 2018).
• Övrig information om området: se protokoll från årsmötet under 2017 ang övrig
information som styrelsen håller sig informerad om.

Strandrestaurering
Strandrestaureringsgruppen har lyckats väl efter många års arbete med tillstånd och kontakter
med bla Länsstyrelsen om en större maskinell röjning av slyn på stranden. Först genomfördes en
mindre testyta vintern 2014-2015 och därefter över en större yta vintern 2015-2016. Därefter har
viss enklare ythantering gjorts i underhållssyfte för att bibehålla effekten av
strandröjningsåtgärderna.
I samverkan med Länsstyrelsen, sponsorer av maskiner, arbetskraft, konsulttjänster och många
andra insatser har detta varit möjligt.
Nästa steg är det som är pågående nu, utvärdering av insatserna och fortsatta kontakter med
Länsstyrelse mfl inför nästa steg. Villaägareföreningen kan inte åta sig ett långsiktigt
skötseluppdrag men kommer i möjligaste mån delta i den fortsatta planen för det öppna
sandklitterlandskapet.
Länsstyrelsens representant deltog i ett mycket välbesökt och uppskattat gemensamt
informationsmöte tillsammans med Strandrestaureringsgruppen i anslutning till årsmötet 2016.
Stort TACK
o till de familjer och personer som bidragit med sponsring till föreningens verksamhet.
o till familjerna Lindberg och Larsson för lån av Midsommarplatsen.
o till Johan Mattson för lån av fotbollsplan,
o till Strandrestaureringsgruppen med alla utförare och sponsorer mfl,
o till ALLA fotbollsspelare och många fler för iordningställandet av fotbollsplanen och all
kraft ni lägger ned för att skapa en fin mötesplats i Mälarhusen.
Sist men inte minst vill vi tacka
alla medlemmarna i Mälarhusens Villaägareföreningen
för ett fantastiskt 2017!

