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  VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016 
 
Styrelsen för Föreningen Lekplatsen, Hälleviksstrand vill för perioden  
1 januari 2016 till och med 31 december 2016 avge följande 
verksamhetsberättelse. 
 
Styrelsen har förvaltat föreningens medel och verkat för dess mål att hålla Bernts 
äng öppen för lek, för alla barn, i alla åldrar. Under år 2016 har föreningen 
arrenderat Bernts äng. Medlemsavgiften har kunnat avläggas för familjer och för 
enskilda. Föreningen har haft 262 medlemmar om man räknar med 75.-/medlem. 
Styrelsen har haft 4 stycken formella sammanträden och ett antal planerade eller 
spontana träffar. Föreningen har en åkgräsklippare, ett pingisbord och en friggebod. 
På den arrenderade marken finns en klätterställning, en sandlåda, ett par gungor, 
en rutschkana och en ny-införskaffad gungbräda. Under våren fyllde vi på leksand. 
 
Inga till styrelsen inrapporterade olyckor har inträffat på ängen. 
 
En gungbräda inköptes och sattes på plats utanför Werlenius hus. Reglementsenlig 
cementklump göts. Som mått på djupet på klumpen användes Douglas. Sommaren 
2016 var Douglas 1,10. Storebror var med och stoppade ned honom i hålet som 
måttsats. När bara huvudet stack upp var hålet tillräckligt djupt. 
 
Innan påsk städades ängen, pilar tuktades. Riset och annat brännbart kördes iväg. 
ett mindre lass kördes, obuntat ut till Surskär.  Alexander Videgård har med 
familjens bistånd under växtsäsongen förtjänstfullt klippt gräset, hållit reda på sly 
och buskage i kanterna.  
 
Det var lika mycket lekande barn på ängen  
som vanligt fram till den 17 juli.  
 
16 juli släpptes Pokemon Go-appen i Sverige.  
Ungarna försvann ut på jakt efter små figurer,  
synliga i mobiltelefonerna. Man skulle fånga  
figurerna, promenera eller cykla för att få 
behålla dem. Det fanns ”gym” på Vändplan där 
man kunde utveckla dess egenskaper och 
”slåss” mot andra. Barn och vuxna steg upp i ottan, gavs sig ut på jakt och kom inte 
hem förrän det mörknade. Det fanns figurer att fånga på ängen. Efter den första 
sensationen började man så småningom leka traditionellt igen.  
 
Under sommaren gick ett bord sönder. Resterna användes till affär och koja.    
 
På midsommarafton ordnade föreningen tillsammans med H.K.S.S. traditionellt 
firande med dans och lekar kring stången. Lotterierna driver verksamheten. Utan 
dem hade vi inte kunnat hålla ängen i ordning. Vi vill rikta ett stort tack till de som 
skänkte lotterivinster, de som sålde lotter, spelade och ledde lekar och inte minst de 
som köpte lotter.  
 
Sommartid leker barnen på ängen - helt o-organiserat. Det man inte lägger märke 
till är att gungor, rutchkana och klätterställning nyttjas av tillresta mödrar och barn 
på vintern. De kommer ända bort ifrån Stala och Tegneby. 
 
       I Hälleviksstrand leker vi året runt. 
                  Styrelsen 


