Verksamhetsberättelse för den ideella föreningen BiG Vaxholm
1/1 – 31/12 2019

BiG Vaxholm har som syfte att planera för ett hus avsett för personer som är 45+ utan
hemmavarande barn, som har arbetsgemenskap som grund och som önskar bo i gemenskap i
Vaxholm. Föreningen ska eftersträva en spridning av ålder och kön.
Årsmötet den 22 mars 2019 avhölls på Träffpunkten Kanonen. En ny styrelse valdes.
Den nya styrelsen har bestått av
Ledamöter:
Ingrid Ekstedt, ordförande
Eva Westberg, vice ordförande
Leif Ljungberg, kassör och medlemsansvarig
Hillevi Atterberg, ansvarig för hemsidan
Anna Neovius-Liljander, aktivitetsansvarig
Bosse Lidén, ledamot
Evy Vozila, ledamot
Ersättare:
Hildburg Berglund och Curt-Åke Stefan.
Sekreterarskapet har cirkulerat bland ledamöterna
Firmatecknare har varit Ingrid Ekstedt och Leif Ljungberg, var för sig
Revisor har varit Matts Mattsson med Sune Tungström som revisorsersättare
Valberedningen har inför årsmötet bestått av Gunilla Lauthers (sammankallande) och
Margareta Pettersson.
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Styrelsen har sammanträtt nio gånger under året. Tre gånger med den gamla styrelsen och sex
gånger med den nya.
Medlemmar
Antalet medlemmar vid årets slut var 73, en ökning med 27 personer, motsvarande 59 %.
Styrelsens fokus för medlemsrekrytering har varit att få in nya yngre medlemmar från
Vaxholm med omnejd.
Verksamhet och Medlemsmöten
Fokus under året har varit kontakterna med Svenska kyrkan (församlingen) för att få klarhet i
om vår samarbetspartner Sveafastigheter Bostad AB (bolaget) får förvärva Prästgården med
tillhörande tomt. Detta lyckades. Den 11 juni godkände kyrkofullmäktige avtalet mellan
församlingen och bolaget. I september inlämnade bolaget en ansökan om planbesked till
kommunen. Dessförinnan träffade föreningen ett avtal med bolaget. Detta godkändes på
årsmötet 2019. Besked om planbesked väntas under februari 2020.
Vi har samlats kring soppmiddagar eller annan mat vid fem tillfällen. Vid ett tillfälle
diskuterade vi vårt program för BiG. Det resulterade i att vi beslöt att inte göra några
förändringar. En insändare och en krönika om vårt projekt har varit införda i tidningen
Lotsen, som utdelas till samtliga hushåll i kommunen
Hemsidan
Vi har producerat 5 nyhetsbrev och hållit hemsidan à jour,
Studiecirkel
Vi har haft två studiecirklar för nya medlemmar. En på våren och en på hösten.
Övriga aktiviteter
Vi har haft ett välbesökt knytkalas på Engarn och en resa till Gällnö. Tre personer från
styrelsen har deltagit i ett seminarium i Göteborg om planering av nya kollektivhus och
bogemenskaper.
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