2018 Årsberättelse Grisslehamns Intresseförening (GIF)
Medlemsantal:
Registrerade medlemmar i föreningen 2018-12-31 var:
62 enskila medlemskap
147 familjemedlemskap, (327 familjemedlemmar)
Totalt 389 medlemmar, en ökning från 2017 med 31%.

Styrelsen under 2018 har varit:
Ledamöter:
Ordförande Per Ljungström, Sekreterare Per Gren, Kassör Ruben Aronsson, Inga-Lena Waller-Holmström,
Marianne Karlsson, Åke Törnqvist och Sture Spoerer Mattsson
Suppleanter:
Aase Swärdh och Sten Gunnar Furtenbach.
Revisorer:
Sven Karlsson och revisorssuppleant Ann Hamrin.
Valberedning:
Claes-Göran Almqvist och Birgitta Lagerqvist Svensson.
Styrelsen har haft 14 protokollförda möten.
Grisslehamns Intresseförening är öppen för alla som vill värna om Grisslehamn.
Vid föreningens årsmöte presenteras planerad verksamhet som sedan verkställs av den utsedda styrelsen.
Under 2018 har följande hänt.
Vårstädning i maj månad där vi plockade upp skräp efter vägarna i centrala delen av byn. I år blev det 7
Säckar med skräp.
Midsommar
Midsommarafton firades på sedvanligt sätt: lövad och blomsterprydd stång. Dans och lekar, korv och
kaffeservering, lotterier, fiskdamm, och pilkastning. Som alltid stod Lars Holmströms trio för
underhållningen och lekarna leddes med bravur av Håkan Lundén. Trots regnet som kom lagom till
midsommar, så var dansen kring midsommarstången välbesökt.
Blommor i ekan
Blommorna i ekan och krukorna i korsningen planterades och sponsrades av Kröns och sköttes av frivilliga
under sommaren.
GIF firade i år 90års jubileum och Hembygdsgruppen tog fram en Jubileums-skrift som delades ut till
medlemmar som besökte vårt bord under Grisslehamnsdagen.
ABF-kurs ”försök inte lura mej” den 6 maj i Medborgarhuset med 23 deltagare.
Erik Erikssons Historiska vandring som är en del av Roslagsappen. GIF ansvarade för att sätta upp
skyltarna med QR koden vid de olika stationerna runt om i Grisslehamn. Vi var även med på invigningen i
hamnen.
Trafikomläggning under lördagarnas loppmarknad vid Marinan underlättade framkomligheten längs
Ekbacksvägen och Folkskolevägen.
Roslagsappen släpptes och har växt över förväntan med över 50 olika butiker/händelser/sevärdheter att
välja mellan. Hittills har appen laddats ned på fler än 5000 unika enheter.
Gångväg är anlagd från Solgårdsstigen till Byholmavägen, parallellt med Singövägen.
Brandstationen hyr vi nu av kommunen. Efter många påstötningar har GIF till slut lyckats få ett möte
under innevarande år 2018 med kommunen för att klarlägga otydligheter i avtalet.

Utställningen Förr och Nu är resultatet av Hembygdsgruppens arbete kring Medborgarvägen,
Folkskolevägen, Skolgränd, Beckhusvägen, och Slipvägen. C:a 600 besökare kom för att titta på
utställningen.
Grisslehamnsdagen Firades med bildspel, musik och försäljning av jubileums-skriften (gratis till
medlemmar) vid Holmströms konst.
Älmstadalens möte med politikerna i kommunen, där GIF deltog för att visa vilka vi är och bevaka att
Grisslehamnsfrågor tas upp.
Musik Quiz på ångbåtsbryggan på traditionsenligt vis.
Julgran, Familjen Bjarneskans och Ola Holm ordnade så att vi fick en fin julgran vid Ronjas kafé.
Julmarknad avhölls den 8 december i Grisslehamns centrum vid Holmströms Konst. Här fanns möjlighet
till ponnyridning, gissa skinkan och gissa laxen. Tomten hade gömt sig i en vrå där han delade ut en
present till dem som hittade honom.
Optisk Fiber från IP-Only, en arbetsgrupp redde ut problemen med IP-Only och publicerade resultatet på
Grisslehamns hemsida. IP-Only gör nu en ko-vändning och lägger prioritet på Grisslehamn under vintervår 2018-2019.
Hemsidan fortsätter att utvecklas. Under årets har vi haft ca 121.337 besökare, i snitt 10.000 per månad.

