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Därefter samling i Kulturhuset med
gemenskap och måltid!

Förvaltningsberättelse för
verksamhetsåret 2013 lämnad
vid årsmöte den 2 maj 2014
Föreningen Vallersviks Vänner (FVV) skall
enligt sina stadgar verka för att Vallersvik
blir en plats för aktiviteter, vila och rekreation i en kristen anda.
Inom ramen för Projekt Vallers, som bildades hösten 2009, har FVV tillsammans med
VEF:s styrelse under året fortsatt arbetet att
förvalta camping- och vandrarhemsverksamheterna. Styrelsens arbete har varit helt
fokuserat på detta.
VEF beslutade 2011 att flytta sin verksamhet från Vallersvikskyrkan till området kring
Strandgården och Minnesstenen med avsikt
att bygga en ändamålsenlig fastighet för sin
verksamhet. Kommunen arbetar vidare med
att lösa planfrågorna så att Minnesgårdsområdet med Vallersvikskyrkan, Vallersgården
och Kulturhuset kan avvecklas och ge möjlighet till ny bebyggelse. Flera kringboende

Efter att ytterligare en av de tre Nortorpstomterna nordost om campingen har försålts, återstår nu en tomt för försäljning.

Nils-Gustaf Eriksson, som
vid konstituerande möte
åtog sig kassörsuppgiften
avled under året. Styrelsen
har adjungerat Kristina Andersson till detta arbete.

Programverksamheten i Vallersvikskyrkan
och på Strandgården ligger helt inom VEF:s
ansvarsområde. För närmare beskrivning
hänvisas till Vallersvikskyrkans handlingar.

Revisorer:
Gunnel Georgsson och
Gunnel Svedar med John
Palmér som suppleant.

Föreningen har under året lämnat stöd till
Strandgårdsverksamheten

Handläggare av medlemsregistret: Kristina Andersson.

har lämnat kritiska synpunkter på upprättat
förslag.

Visst förbruknings- och underhållsmaterial
har bekostats av FVV.
FVV:s medlemmar och vänner har under
året visat stor entusiasm att stödja VEF och
till årets arbets- och gemenskapsvecka kunde uppemot 45 aktiva rekryteras för att på
olika sätt göra anläggningen inbjudande inför säsongen. På grund av isbildningen under vintern och stormar krävdes stors insatser för att få en ändamålsenlig badbrygga.
I oktober genomfördes också en arbetsvecka
där anläggningen förbereddes för vintern.
Under året har två medlemsbrev distribuerats.
Föreningen har speciellt engagerat sig i Valborgsmässofirandet och Midsommarfirandet.
Vid sidan om medlemsavgiften, 150 kr/person, är gåvor och bidrag föreningens enda
inkomstkälla.
Medlemsantal vid årets slut: 333.
För den ekonomiska redogörelsen hänvisas
till Resultat- och balansräkning, kassörens
och revisorernas framställningar.
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden.
Styrgruppen för ”Projekt Vallers” har haft
två sammanträden.
Vid årsmötet 2013 valdes:
Styrelse:
Jonas Johansson, ordf., Eive Andersson,
Hjördis Andersson, Nils-Gustaf Eriksson,
Olof Ernestam, Anita Hellmark, Pieter Rygaard, Lars Gunnar Sundquist och Henrik
Thoursie.

Valkommittén har bestått av
Karin Hansen, Lisbeth Jerresand och BirgittaTönnäng.
Vallersvik 2014-05-02.
Styrelsen

Föreningen Vallersviks Vänner
Redovisning för tiden 1 januari – 31 december 2013
Intäkter
13-12-31 12-12-31
Medlemsavgifter 333 st
46.650,00
54.742,56
Gåvor
36.229,00
29.430,00
Summa intäkter
82.879,00 84.172,56
Kostnader
Uppvaktningar
-775,00
-120,00
Arbetsveckan/årsmöte
-2.846,95
-7.999,00
Kalendrar
2.674,00
Kontorsmateriel/trycksaker
-4.641,00
-17.938,00
Porto, avgifter
-4.585,50
-7.557,50
Summa kostnader
-12.848,45 -30.940,50
Ränteintäkter
550,09
1.136,00
Resultat innan lämnade bidrag 70.580,64
54.366,90
Bidrag till V E F
-43.000,00
-40.000,00
Bidrag till Strandgårdteamet -40.000,00
-40.000,00
Årets resultat
-12.419.36 -25.631,94
Tillgångar
Postgirot/bankkonto
94.655,20
77.061,65
Fordran ränteintäkter
550,09
Summa tillgångar
95.205,29 77.061,65
Frillesås mars 2014 Kristina Andersson

Några minnen från Vallersvik.

När någon ber dig skriva ned några minnen
från Vallersvik tänker du kanske att det skall
väl inte vara så svårt så mycket som samlats
under årtionden. Men det var just det, att
det finns så mycket att välja bland, som gör
det så svårt! Vad kan andra människor vara
intresserade av? Skall det vara semesternjutande med sol och salta bad och en skön
kvällspromenad ned till stranden och runt
berget? Eller skall det vara arbetsveckans
insats där dagen slutar med en trött kropp
som kanske jobbat med räfsande en hel dag
och en skön kvälls småprat vid en kopp te i
Vallersgårdens stora hall?
Egentligen är det nog atmosfären som präglar samvaron som ger de djupaste minnena
och där den ena efter andra av personerna
man mött träder fram.
De första årtiondena efter det att jag blivit
bekant med platsen var det semester med
härliga salta bad som gällde. Det var något
att längta efter för en göteborgare som hamnat i Stockholm. Roligt också med alla vänner i stugorna och på campingen. Ni som är
äldre: Kommer ni ihåg att det fanns rosenhäckar mellan campingplatserna?

Så småningom kom arbetsveckorna på våren att bli alltmer lockande under många år.
Vi är ju rätt många från olika håll av vårt avlånga land som ställer upp och gör ett ovärderligt arbete t.ex. med större och mindre
snickerier, målning, svetsning och diverse
andra specialiteter för att allt skall fungera.
Kockar har vi haft många och flera år en bagare. Ett stort antal personer måste ta sig an
städningen ute och inne. Det skall bäddas
ett otal sängar i alla hus och rena gardiner
sättas upp sedan fönstren blivit putsade. För
åtskilliga år sedan fick vi ta med symaskiner för att kunna
laga diverse ting
eller sy nya gardiner. Allt var
roligt att syssla
med! Det här
blev ett litet axplock.
Som avslutning
tror jag att jag
vill säga: Tack
för att jag fick
vara med!!
Inger Oddestad.

Drift o underhåll på Vallers- Hej!
viks camping o fastigheter.
Vår i luften det är härligt. Jag såg tofsvipan
Så är det snart dags att hälsa campare och
gäster välkomna till Vallers 2014. Tiden går
fort och den 16 april öppnas campingen.
Vi är en driftgrupp som bereder åtgärder för
underhåll och förbättringar. Vid regelbundna
möten stämmer vi av och prioriterar arbeten
som vi önskar att få gjorda inför sommaren.
* I november 2013 var vi några stycken nere
på stranden intill fotbollsplanen och röjde
sly och eldade. Arbeten återstår med justering av mark, fotbollsplan och mål.
* Betongplattor skall läggas vid soprum för
att få en gång till övre del av campingen intill lekplatsen.
* Samtliga brunnar där vattenutkastare finns
skall rensas och ny makadam skall tillförs.
* Tre nya enheter till golfbanan skall köpas
och golfbanan får då tolv banor.
* Nerblåst staket i övre del av campingen
skall lagas o justeras. Vidare skall nytt staket
i övre del av Ängården sättas upp.
* I servisbyggnadens tvättstuga kommer en
ny större och snabbare maskin att installeras.
* Planer finns att snygga till fasaden på kyrkan med målningsarbete
* Ängården behöver en uppsnyggning med
målning av tak o väggar utvändigt.
Vi ska ta in pris på detta arbete och räknar
med att en entreprenör utför detta om ekonomin tillåter.
* I kulturhuset finns en del arbeten som behöver göras. T.ex ljuddämpning och en del
målningskompletteringar.
* Andra löpande arbeten i trädgård och fastigheter.
De många frivilliga arbetsinsatserna under
arbetsdagarna i slutet av april är av stor betydelse för att dessa arbeten skall kunna bli
utförda. Frillesås våren 2014 Eive Andersson

FVV Föreningen
Vallersviks Vänner

idag (6:e mars), ett säkert vårtecken för den
som är uppvuxen med att skåda fågel på
alla möjliga och omöjliga platser. Ett ytterligare säkert vårtecken är FVV:s vårbrev. Vi
får återigen möjligheten att dela med oss av
ett sommarprogram som hägrar i Vallersvik, sommaren 2014. Som vanligt utlovas
det ett gediget program för alla åldrar.
Hjärtligt välkomna på våra olika samlingar.
Vi är en församling som växer kraftigt och
numera är vi 70 medlemmar, en tillväxtökning på 124 % sedan 2007. Helt fantastiskt! Som vanligt går vi på högvarv under
sommarmånaderna och skulle då behöva
lite extra hjälp. Vi vore tacksamma om ni
som kan och vill passade på att titta in i
vår kyrka för att skriva upp er på en vecka
där ni har möjlighet att hjälpa till i ansvarsgrupperna. Vi är oerhört tacksamma för
all den hjälp vi får från Er, våra vänner. Ni
betyder mycket för oss.
Det går naturligtvis också bra att maila oss
och berätta när ni vill hjälpa till: info@vallersvikskyrkan.se
Vi ser fram emot en fantastisk sommar.
Hälsningar Vallervikskyrkan gm Henrik
Thoursie

Du har väl betalt
medlemsavgiften?
En gåva är alltid
välkommen!

FVV - Föreningen Vallersviks Vänner
Box 64 - 439 08 Frillesås
Plusgiro 11041-1
www.vallersvik.se - E-post:info@vallersvik.se
Tel. Vallervikskyrkan: 0340-65 30 02
Tel. Camping & vandrarhem: 0340-65 53 00
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Våren är här!

Enligt almanackan har vi vårdagjämningen
den 20 mars. Det kommer vi att ha till 2048
då inträffar vårdagjämningen den 19 mars.
Det är då natt och dag är ungefär lika långa
på hela vårt jordklot. Blev du nyfiken? Då
får du googla vidare, det finns hur många sidor som helst att läsa om detta .

mer hittills i år mer än att kommunstyrelsen skickade vårt ärende på återremiss. De
vill veta mer om trafikfrågorna och kyrkans
byggnadstekniska standard. När ärendet åter
kommer till Kommunstyrelsens bord vet vi
inte idag men senast i höst har det berättats
för oss.

Våren som årstid är nog en av de mest efterlängtade. Då värmen och ljuset återvänder.
Vi har i år haft den mildaste och lindrigaste
vintern på länge, men ändå är våren lika
efterlängtad. Det behöver inte vara vårdagjämning för att det ska kännas vår! Vårtecknen är lika efterlängtade som de alltid varit.
Blommorna, fåglarna och så mycket mer
som vi alla kan glädjas åt.

Projekt Vallers är mer än planering för framtiden. Det är att hålla anläggningen igång. I
detta brev kan du läsa en hälsning från drift
och underhållsgruppen som beskriver aktuellt läge.

Efterlängtat är det också att få återvända till
Vallersvik. En ny säsong närmar sig, ett vårtecken, bara det. Vi som inte bor året runt ser
med glädje fram emot att få återvända till
denna pärla på vår västkust.

Vi var vid årsskiftet 333 betalande medlemmar. Tack för allt stöd i form av arbete
och ekonomiska gåvor. Många medlemmar
skickar med en extra gåva ihop med medlemsavgiften. Detta innebär att vi kan bidra
till upprustningar av anläggningen men också bidra till att det finns ett Strandgårdsteam
på plats varje sommar som välkomnar alla
barn och ungdomar och ger dom en upplevelse rikare.

Vår förening har de senaste varit väldigt
starkt engagerade i ”Projekt Vallers”. Det lär
vi vara något eller några år ytterligare beroende på händelseutvecklingen. På hemsidan
kan du läsa vår lägesrapport som relativt
utförligt beskriver projektet. I vår förvaltningsberättelse kan du läsa vad som hänt år
2013. Idag kan konstateras att det inte hänt

Vi har som brukligt våra arbets- och gemenskapsdagar sista veckan i april. Då behövs
alla villiga krafter.

Vi önskar dig en fin vår och ett varmt
välkommen till Vallersvik sommaren 2014.
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Dag: 2 maj 2014
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