Verksamhetsberättelse för år 2019
Styrelsen för Loftahammars Intresseförening får härmed avge följande berättelse för
verksamhetsåret 2019-01-01 till och med 2019-12-31.

Torgny Kindh

Ordförande

Barbro Hagman

Kassör

Christer Lewell

Sekreterare

Göran Carlsson

Ledamot

Johan Melin

Ledamot

Bengt Davidsson

Ledamot

Thomas Svensson

Ledamot

Karin Almberg Johansson Ersättare
Mahmoud Al Khalaf

Ersättare

Regina Zepeda Albexon Ersättare
Leif Sjöqvist

Ersättare

Tommy Larsson

Ersättare

Joakim Jansson Revisor
Sofia Wadsten

Revisor

Mattias Hultman Valkommitté
Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten plus ej protokollförda möten
tillsammans med utställningsgruppen

Aktiviteter
Loftahammarsutställningen 2019
2019 års Loftahammars utställning genomfördes fredagen 30:e augusti till söndagen
den 1:a september i. Utställningen var den 37:e i ordningen från starten 1983.
Årets höjdpunkt på utställningen var att ”Povels barn” (Lotta och Mikael Ramel) firade
att det var 80 år sedan Povel Ramel gjorde sitt första framträdande och det skedde i
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Källvik. Povels barn framförde många av Povels visor men även en del av hans
dikter.
Den 37:e Loftahammarsutställningen blev också den sista i nuvarande form.
Ifall det blir någon fortsättning i någon annan form är inte beslutat.
Invigningstalare av 2019 års utställning var vårt nya kommunalråd Dan Nilsson
I övrigt var det som vanligt med kortege och utställare.

Utnämning av årets Loftahammarsprofil
Årets Loftahammarsprofil är en av Loftahammars intresseförening nystiftad
utmärkelse 2015 som årligen skall utdelas i samband med invigningen av
Loftahammars utställningen. Priset skall gå till person, företag eller förening som på
ett positivt sätt verkar för Loftahammar i Tjust. Priset utgörs av ”Flundran” som
designades av vår kände framlidne konstnär Henry Gustavsson. Flundran är
Loftahammars egna vapen. Prisstatyetten tillverkas av Henry Gustavssons hustru
Britt-Marie Gustavsson.
2019 års pris gick till Maria och Gerda på ICA Kusten
Motivering:
De har verkligen den rätta Loftahammars-andan
De är trevliga och tillmötesgående
Snygga, vänliga och yrkesskickliga
Hjälpsamma mot såväl gammal som ung
ICA i Loftahammar är inte bara en affär utan också en social inrättning och en
mötesplats där man alltid känner sig välkommen.

Simskola
Simskolan organiserades, med hjälp av Barbro Hagman, vid Sandgläntan. Västerviks
simsällskap ansvarade för själva undervisningen. Deras arbete med att göra
Loftahammars ungdomar simkunniga är mycket värdefullt. Antalet elever var 2019
30 stycken.

Julgran på torget i Loftahammar
Loftahammars Intresseförening är ansvarig, med hjälp av Lennart Tångered och
Herbert Johansson, att det årligen sätts upp en stor julgran med belysning på torget
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framför ICA-butiken. 2019 skänkte Gunnel och Gunnar Nilsson i Bredvassa en
mycket fin julgran.

Blomsterutsmyckning i Loftahammar
Intresseföreningen är ansvarig för blomster-arrangemang dels i infarten till
Loftahammar dels med tre större grupper, (utmed Bjursundsvägen, vid ICA och vid
grönområdet mellan marinorna. Ett stort tack till Barbro Hagman som ansvar både
för plantering och skötsel under hela säsongen. Barbro och Gert Hagman ser också
till att det flaggas enlig sed och bruk både vid infarten och vid centrum.

Fördjupad översiktsplan (FÖP)
Under 2018/19 planerar kommunen att genomföra en fördjupad översiktsplan för
Loftahammars tätort inklusive Källvik och Tättö.
Loftahammars intresseförenings styrelsen har haft kontakt med, ansvarig planarkitekt
Erik Andersson, och framfört våra synpunkter nu redan i ett tidigt stadium av detta
arbete.

Elektrifiering av den reguljära turisttrafiken i Tjust skärgård.
Loftahammars Intresseföreningen har med hjälp av ekonomiskt stöd från Kustlandet
gjort en utredning avseende hur en elektrifiering, skulle kunna ske, av de båtar som
bedriver reguljär trafik i Tjust skärgård.

Gunnar Leonardssons testamente
Lennart Leonardsson testamenterade sin kvarlåtenskap till sex föreningar i
Loftahammar varav Loftahammars Intresseförening av en av dem. Testamentet tillföll
Loftahammars Intressefond. 15 % av totala testamenterade beloppet tillföll
Loftahammars Intresseförening vilket motsvarar en summa av 1 372 767 kronor.

Framtiden
Föreningen vill kommande år fortsätta att arbeta med att fortsätta med att vara den
samlande kraften för att Loftahammar skall vara en levande bygd för att leva, verka
och bo i.
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Tack!
Ett varmt tack till alla de som medverkat i arbetet med att verka för ett levande
Loftahammar

Loftahammar augusti 2020

Torgny Kindh

Barbro Hagman

Christer Lewell

Thomas Svensson

Johan Melin

Göran Carlsson

Bengt Davidsson
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