
Verksamhetsberättelse för år 2021

Styrelsen för Loftahammars Intresseförening får härmed avge följande berättelse för
verksamhetsåret 2021-01-01 till och med 2021-12-31.

Torgny Kindh Ordförande

Barbro Hagman Kassör

Christer Lewell Sekreterare

Göran Carlsson Ledamot

Johan Melin Ledamot

Johan Andersson Ledamot

Thomas Svensson Ledamot

Peter Albexon Ersättare

Mahmoud Al Khalaf Ersättare

Regina Zepeda Albexon Ersättare

Rickard Sundling Ersättare

Tobias Classon Ersättare

Per Söderqvist Ersättare

Tommy Larsson Ersättare

Joakim Jansson Revisor

Andreas Larsson Revisor

Andreas Wadsten Valkommitté

Aktiviteter

Flytt av återvinningsstation utanför ”Birgittaboden”

Intresseföreningen har under flera år arbetat för att hitt en ny placering. Detta för att
placeringen har varit olämplig ur flera synvinklar. Dels placering mitt bland
bostadshus dels att den försvårar parkering för skärgårdstrafiken från
ångbåtsbryggan. Genom att bilar periodvis parkerats framför containerns vilket vid
många tillfällen omöjliggjort tömning av containerns.
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Kommunen har slutligen bestämt ny placering vid nya industriområdet på höger sida
på väg ut från Loftahammar. Något slutgiltigt beslut om idrifttagande finns ännu inte.

PAR cykeln ”Gunnar” gåva till hemtjänsten i Loftahammar.

Röda korset, Loftahammarskretsen  beslutade att ge de båda hemtjänsterna i gåva
en parcykel som ett sätt att hedra Gunnar Leonardson minne. Loftahammars
Intresseförening fick förtroendet av Rödakorset att förvalta denna parcykel som skall
vara placerad vid Guldknappen. Med cykeln följde också ett cykelgarage och ett
belopp av 50 000 kronor för framtida underhåll.

Utvecklingsprojekt för Loftahammar

Loftahammars Intresseförening har påbörjat ett utveklingsprojekt med hjälp av
Kustlandet. Projektet benämns SLUP (Smarta Lokala Utvecklings Processer).

En arbetsgrupp bildades. Följande åtgärder har vidtagits:

ett brev skickades till alla hushåll i Loftahammar med omnejd, ca 1700. Med
frågeställningen: Vilken typ av verksamhet/er/åtgärder bör utvecklas eller vidtas i
Loftahammar för att underlätta framtida distansarbete.

Information från SCB databas avseende Loftahammar har tagits in.

På gående arbete inom arbetsgruppen vad som ytterligare kan göras för att
marknadsföra Loftahammar för att bo, arbeta och leva i.

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
framför ICA-butiken. 2021 skänkte Sven-Erik Hjalmarsson i Aläng en mycket fin
julgran.

Framtiden

Föreningen, efter paus med covid 19, kommer fortsätta arbetet med att vara den
samlande kraften för att Loftahammar skall vara en levande bygd för att leva, verka
och bo i.

Tack!

Ett varmt tack till alla de som medverkat i arbetet med att verka för ett levande
Loftahammar
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Loftahammar april 2022

Torgny Kindh

Barbro Hagman Christer Lewell

Thomas Svensson Johan Melin

Göran Carlsson Johan Andersson
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