
 

 Verksamhetsberättelse för år 2020 

  Syföreningen Ljus, Ulebergshamn. 
 

1. Föreningens förtroendevalda sedan föregående årsmöte:  

Styrelsen: 

Marianne Hellman ordf.  

Elisabeth Fröidh sekr. 

Jarl Johansson kassör 

Ulla-Britt Lööf ledamot 

Inga-Lisa Nilsson ledamot 

Lena Pettersson ledamot 

Revisorer: 

Peder Jennerholm 

Birgitta Stenberg  

 

Valberedning: 

Arne Fröidh  

Tuulikki Jahre

Dan Bothén, Monica Kjellson och Bertil Nilsson har varit adjungerade i styrelsen. 

 

P.g.a. Coronapandemin har årets aktiviteter varit annorlunda.   

Under mars ”utfärdades rekommendationer” om att ”hela Sverige   

skulle hålla 1,5 - 2 meters avstånd” vid möten mellan människor.   

 

Månadsmöten hölls som vanligt i februari och mars. Övriga månadsmöten ställdes in. 

Årsmötet sköts upp till augusti 2020.  

 

Styrelsen arbetade på och kunde trots pandemin bjuda in till många aktiviteter under 

sommaren. Stora och små bord och stolar ställdes ut framför Badhuset. Engångstallrikar-

muggar och -bestick underlättade för ”personalen” - de enda som fick komma in i köket. 

Allt gick väldigt bra och uppskattades mycket av alla våra besökare. 



2. Föreningen har under året haft: 

 
* Årsmöte i augusti med 30 besökare. 

* Två månadsmöten med 55 besökare och 12 styrelsemöten. 

* Årsavgiften för 2020 har varit 100:- 

* Medlemsregister med 206 medlemmar, varav 35% män och 3 hedersmedlemmar. 

* Uthyrning av Badhuset till föreningar, födelsedags – dop och studentfester, företagsmöten,    

   vägföreningsmöten, begravningar,”Uleberghamns seglare” restaurang, konstutställning m.fl.  

* Medlemmar som avlidit under året 2020: Karl-Erik Karlsson. 

3. Aktiviteter under året - stort som smått. 

* Månadsmöten – ”Knapplottspriset” höjdes nu till 3 st för 10:-. I februari hade vi 

”Vintermarknad” och i mars visades ”2019 – året som gått” – ett bildspel av Elisabeth Fröidh.  

 

* Stick-kafé – Även i år var stick-kafét verksamt, men med ett litet antal deltagare. Ulla-Britt 

Lööf – med hjälp av Lena Pettersson och Inga-Lisa Nilsson och några till - tillverkade sockor, 

tröjor, mössor julsaker m.m. Som tidigare erhölls medel från ABF.  Tyger och garner köptes 

och mycket fint hantverk kunde försäljas på ”vinter- sommar - och julmarknader”. 

 

* Midsommarafton – Traditionen med dans och fika i Parken bröts. Syföreningen bjöd då in 

till poängpromenad med fika ute. Att sitta framför Badhuset uppskattades av många. 

 

* Våffelkafét – med en helg i juni och två i juli var tidvis fullsatt - dock glest mellan borden. 

”Sommarmarknaden” bjöd ut kassar, dock-kläder, tröjor ... sjökort, kokbok och mycket annat. 

Via balkongen kunde man komma in i stora rummet och se konstutställningar (nedan). 

 

* Konstutställningar – Tuulikki Jahre hade skänkt egna tavlor till syföreningen och dessa 

ställdes ut och såldes. Föreningen tackar. Magnus Fröidh ställde också ut en våffelhelg, 

medan Mikael Roos hade separat utställning en annan helg. Alla nya och uppskattade inslag.  

 

*”Fyrens Dag” i mitten av augusti - firades också ute. Många kom, tog lotter, lät sig bjudas 

på kaffe med dopp och köpte kanske något vid marknadsbordet.  

 

* Årsmötet – hölls framför Badhuset och samlade många medlemmar, trots att mötet endast 

bjöd på mötesförhandlingar och att all förtäring uteblev. 

 

* Badhuset hyrdes ut till ”Alberts kök” Trollhättan.– Under sju kvällar i juli var här 

restaurang för ca 20 personer/gäng. Badhuset är bokat även för två veckor i juli 2021. 

 

* Hamneparken – Syföreningen bidrog till att fotot fick en belysning.  

* Gåvor till ”minne av den avlidne” - Syföreningen har sänt pengar till Sjöräddnings-

sällskapet i samband med en medlems bortgång. 

 

* ”Sjökort med fyr och position” – har som tidigare sålts under året.  



* ”Mellan himmel och hav” – Syföreningen har i samarbete med författarna och 

”Kammarkollegiet” tryckt upp och sålt en nyutgåva av kokboken.  

 

*”Gamla Ulebergshamn” – Elisabeth Fröidh visade foton och guidade runt i den gamla 

delen av samhället. Behållningen tillföll syföreningen. 

 

* Anläggningsbidrag - Sotenäs Kommun beviljade föreningen ett anläggningsbidrag till yttre 

och inre förbättringar av Badhuset. 

 

* Syföreningens hemsida – Ett intensivt arbete har pågått under sommaren och hösten. 

Hemsidan kommer att öppnas i början av 2021. Bertil Nilsson kommer att vara vår webmaster 

och Elisabeth Fröidh biträdande. 

 

* Trafikproblem – En ”Väggruppen” med Jarl Johansson och Monica Kjellson har bildats. 

Då&Nu har bjudits in till samarbeta om att med Trafikverket resp. Sotenäs kommun få till 

förbättringar angående vägsituationen i Ulebergshamn. Det behövs farthinder / skyltning …. 

     *Ulebergsvägen - området kring nerfarten Rosvägen och innan korsningen vid Plan… 

     *Gränsvägen - nedanför backen mot Hunnebostrand och ev. vid f.d. småskolan. 

     *Parkvägen - skyltning / vägförbättring. 

 

* SAMARBETE MELLAN SOTENÄS KOMMUNEN- SYFÖRENINGEN ”LJUS”: 

- Amunddalen – Belysningen kring Linnés hand? – ”Resursbrist flyttas till 2021”. (okt. 2020) 

- Hamneparken –”Resursbrist, men medel finns. Ska se över banritningar”. (okt. 2020). 

- Hamnområdet – ”Upplagda båtar, kärror o skräp, skyltar om förvaring sommaren? 

                                ”Ska göras!” (mars 2020)”Några båtar kvarstår.” (okt. 2020) 

                                 Bänkar, då privata tagits bort? – ”Titta på detta till 2021” (okt.2020) 

 - Piren –”Kan kommunen ställa upp med knott? –”Kommunen har tyvärr ingen knott”(okt.20) 

 - Ljus önskar våren 2021: Asfaltering längsmed Badhuset (området från ”Drougges” till  

    vägen på plan), uppsnyggning, P-skyltar ”Bil klass 1” samt spärrområde framför själva  

    Badhuset och ett par meter österut från husets gavel.  

 

* ”Evas stig ”och ”Agnes´ stig” – Douglas Lindegren, Börje Hamnsjö och Lennart Högdén 

har under året fortsatt att iordningställa dessa gångstigar. Syföreningen har bidragit med 

1 500:- till material. Stort tack Douglas, Börje och Lennart för detta vackra promenadstråk! 

 

* ”Dans stig” – Stigen och ängen öster om Strandhamnvägen 10-12 förbättras och kommer 

att ge samhället en ”nygammal” stig.  Dan Bothén håller i detta.  

 

* ”Julmarknad bara för dig!” - Julmarknaden fick ställas in. Men många alster tillverkade i 

stick-kafét under året fanns framlagda i Badhuset. Efter påringning till någon i styrelsen 

kunde kunder få en enskild visning och möjlighet till köp.  

 

* Inköp och förbättringar.  

- Fiber, router, WiFi och TV-skärm har inköpts och installerats. Dan Bothén har ordnat med 

detta och ett bra avtal med Telia. 

- Ny diskmaskin med restaurangstandard har köpts in. 

-”Historiska skyltar” – några av skyltarnas texter har uppdaterats. 

 



SÅ TILL SIST! 

 

Under Marianne Hellmans ledning har styrelsens medlemmar och adjungerade under året 

skött om Badhuset och sett till att det finns en trevlig samlingspunkt i Ulebergshamn.  

Vanligtvis har vi sommartid kunnat bjuda in till flera aktiviteter ”i Badhuset”. I år blev det 

dock ”utanför”! Allt gick bra, många kom och vädrets makter var med oss ”nästan” hela 

tiden!  

Vår förhoppning är nu att 2021 blir ett ”vanligt år”, då vi också kan ha månadsmöten året om. 

Vi fortsätter i ”de nio damernas” fotspår och arbetar för samhället Ulebergshamn.  

 

Känn dig välkommen som gamla eller nya medlemmar, medarbetare, gäst, idégivare…… 

och välkommen till ett nytt år med Syföreningen Ljus! 

 

 

 

 

 

 

 

Ulebergshamn 21 januari 2021. 

 

 

……………………………………………….………………………………………………... 

Marianne Hellman ordf.  Elisabeth Fröidh sekr. 

 

…………………………………………...………………………………………………….… 

Jarl Johansson kassör  Ulla-Britt Lööf ledamot 

 

……………………………………………...…………………………………………………. 

Inga-Lisa Nilsson ledamot  Lena Pettersson ledamot  

 

 

 

 

 

 

 


