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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
Styrelse 
 
Föreningen har under året haft följande styrelsemedlemmar: 
Leif Göbel  ordförande 
Leif Friis  vice ordförande 
Agneta Haraldsson ordinarie, kassör  Linnea Lindeberg  ersättare 
Bengt Lorentzon ordinarie   Marianne Strömberg ersättare 
Linda Olsson  ordinarie   Tintin Hallding  ersättare 
Sören Holm  ordinarie, sekr 
 
Medlemmar 
 
Föreningen har i år 345 vuxna medlemmar. Därtill kommer ett antal barn i de familjer som 
betalt familjemedlemsavgift. 
 
Årsmöte och Styrelsemöten 
 
Årsmötet hölls på Trålverket den 19 mars med 75 medlemmar närvarande. Under hösten, 
den 22 oktober, hölls ett välbesökt medlemsmöte på Trålverket.  
 
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under året. 
 
Aktiviteter 
  

- DSF tog över arrende från Dyröns Bysamfällighet av Galleri Bockeberget 
(skyddsrummet från 1945 i Sydhamnen). I samband med detta drogs en ny elkabel 
från elskåp till elcentralen inne i Bockeberget. Nya LED-spotlights har installerats 
och brandsläckare och brandfilt finns på plats. Bertil Gyllander gjorde också ett nytt 
stort runt bord utanför entrén som kan användas av minigolfare, vandrare, 
galleribesökare och andra. Vi har fått grå/grön färg från militären så vi kan 
rostskydda/ måla metallpartier. Fem olika utställningar hölls. 

- F.d. Lottkiosken i Sydhamnen renoverades med nytt fönster, byte av brädor i 
panelen, ny låscylinder, trappa mm. Under 2022 har den varit utarrenderad till fem 
öbor under namnet ”Öbon”. 

- En fast eldplats har ordnats nere vid Bredviken. Den kompletterades med bänkar 
på tre sidor. 

- Vi har ordnat gemensamma träffar mellan Samhällsföreningen och våra lokala 
företagare och föreningar. En viktig dialog för ön. 

- Projektet Vindskydd vid Tåsedammen har rotts i hamn. Strandskyddsdispens och 
bygglov beviljades. Västkuststiftelsen finansierade själva byggsatsen/timret till 
vindskyddet. DSF finansierade och Blue People monterade, fixade tak, tjärpapp, 



 
golv samt en fast eldstad med bänkar utanför. Dessutom lite utrustning för att såga 
och hugga ved. Invigning 2 september med ett 50-tal deltagande dyröbor (fika och 
korvgrillning). 

- Vi har gått över från månads till 14-dagarsabonnemang på de soptunnor föreningen 
står för (bastusoporna, vid entré minigolf/Scen för alla, lekplatsen och färjeläget 
Nordhamnen. 

- Dyröfoldern trycktes (10 000 ex) och Dyrökartan (5 000 ex) för utdelning i 
infobrevlådor, till öns lokala företag/föreningar/ gästhamnskontoret, Tjörns 
Turistbyrå, Kajaktiv, Stenungsbaden, Akvarellmuseet, Turistbyrån i Stenungssund m 
fl. 

- Sjuktransportbilen har fått fyra helt nya åretruntdäck och besiktigats. 
- Föreningen har till Blue Peoples arbete skaffat ett begagnat arbetsfordon som fyller 

våra behov. En Mule/Kawasaki med flak och dragkrok. Den kan även användas för 
att dra flistugg och släpkärror. En släpkärra för material/ved/grus mm har skaffats till 
den. 

- Stöd till Vägföreningen för bättre belysning och till DIF för Seniorgympan och 
sittgympan på måndagar. 

- Under hösten erbjöds en HLR utbildning i Gunnarhallen som Anna Ågren och 
Kristofer Kander höll i. Det finns planer på uppföljning. 

- Den första pergolan är uppsatt vid Nordhamnsbadet. En till ska byggas. Vi har av 
kommunen fått en ny stor rund ”Hundar förbjudna”-skylt till entrén badplatsen 
(tavlan vid gästhamnsbryggan). 

- En helt ny trätrappa med räcken har gjorts för branten mellan Sandvikebacken och 
Sandviken. Christer Eliasson har lagt ner mycket arbete på detta. Spångar ska 
kompletteras och sly/vass nere vid stranden har röjts. Många går denna sträcka. 

- En fast eldplats har ordnats vid grillaltanen vid Dyröbastun. Denna plats kallas nu 
”Ullas Plats”. 

- Dyröbastun har fått nya värmeelement, skyddsräcken, givare, styrenhet och 200 kg 
bastusten har bytts. En fast eldstad finns vid grillaltanen. Ett reservaggregat ska 
finnas i beredskap. Under året infördes också medlemsförmånen ”Medlemsbastu”. 
17–21 onsdagar för kvinnor och 17–21 torsdagar för män. 

- Omfattande flisröjning har skett vid Bockeberget, Scen för alla, minigolfen och längs 
spångarna ner till bastun. 

- Bokenprojektet pågår med träffar om språk, historia, mat, bebyggelse, sedvänjor 
och traditioner. Detta arbete fortgår framöver med träffar. 

- Strandstädning genomfördes traditionellt på våren med god uppslutning och 
avslutande korvgrillning. 

- Vi har tagit fram boken Skärgårdsflora Dyrön tillsammans med Marianne 
Erlandsson. Boken innehåller 67 färgfoton, 10 illustrationer och text till 53 växter. 
Säljs i Dyröboden. 

- Vi sponsrar en ny hjärtstartare som ska sitta utomhus i anslutning till 
Gunnarhallen/Klubbstugan där många människor rör sig. 

- Föreningen sköter Nordhamnsbadet. En mycket uppskattad simskola, med återigen 
rekordantal deltagare – i år nästan 60 st. - genomfördes i somras. Föreningen har 
fortsatt påtalat för kommunen det säkerhetsmässiga behovet av att fixa 
betongrampen så att ingen olycka sker. En tillfällig lösning har gjorts då hela den 
trasiga delen fyllts med sand. 

- Föreningen sköter lekplatsen vid affären och har sponsrat lekplatsen i syd med två 



 
nya bord/bänkar. 

- Scen för alla har framförallt haft en del barnaktiviteter och ett välbesökt 
Midsommarfirande (dans) på kvällen. 

- Vi deltog på Julmarknaden i Gunnarhallen med fikaservering, försäljning av Dyröns 
Flora och info. 

- Föreningen driver betydelsefulla samhällsfrågor, ofta i samverkan med andra 
Samhällsföreningar på sydvästra Tjörn, mot kommunen med flera. Upphandlingen 
av färjetrafiken Rönnäng-Dyrön kom ut i december. Det ska bli en ny färja med plats 
för ambulanstransport och fraktmöjligheter. Sophanteringen är ett återkommande 
ämne. Från och med 2024 ska kommunerna ansvara för insamlingen av 
förpackningar och det ska vara helt genomfört med fastighetsnära insamling 2027. 
Föreningen verkar för att Tjörn kan låta Dyrön vara med tidigt i denna förändring.   

- Föreningen disponerar del i kommunens VA-förråd i Nordhamnen. 
 
 
Dyrön i februari 2022 
Styrelsen 


