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Medlemsantalet var under året 809 st. utav 964 stugor, vilket innebär att 84 % är
medlemmar.
Möten och sammanträden
Föreningen höll sitt årsmöte 10 juli på Kustkrogen i Olofsbo. Styrelsen har under året haft 5
st. protokollförda styrelsemöten utöver årsmötet. Därutöver har styrelsen och ledamöterna
haft kontakt med varandra i flera andra ärenden.
Förbandsstugan
Förbandsstugan har varit bemannad med sjukvårdskunnig personal under perioden vecka 23 –
33 genom Stugägarföreningens försorg. 191 personer besökte förbandsstugan denna sommar
2016.
Tidigare års antal besök:
2015 – 179 st. besök
2014 - 373 st. besök
2013 – 375 st. besök
2012 – 268 st. besök
2011 – 328 st. besök
2010 – 331 st. besök
2009 - 481 st. besök
2008 - 428 st. besök
2007 - 309 st. besök
Ett flertal gåvor har inkommit till Förbandsstugan under året.
Föreningen har sedan 2014 tagit över lekplatsen vid förbandsstugan från kommunen och
kompletterade och renoverade den ytterligare under året.
Aktiviteter
I samarbete med de olika kvarteren och båtföreningen har tipspromenader anordnats tre
gånger per vecka (20 starter) under sommaren med
2016: 2617 startande fördelat på 2215 vuxna och 402 barn.
2015: 3220 startande fördelat på 2700 vuxna och 520 barn.
2014: 2773 startande, fördelat på 2314 vuxna och 459 barn.
2013: 3534 startande.
Det har varit musikalisk underhållning 4 ggr under sommaren vid start och målgång vid
Glasskiosken vid Havsvägen, vilket är ett uppskattat inslag vid tipspromenaderna.
Midsommarfirandet anordnades under året av kvarter Alkan på ett mycket fint sätt.
En friluftsgudstjänst genomfördes vid förbandsstugan i juli.
Cirkus Maximum var på plats den 23 juli.

Ponnyridning anordnades den 21 juli vid glasskiosken.
Geocaching arrangerades för första året i Olofsbo den 23 juli för nybörjare.
Bokbussen var här i Olofsbo, Tempo varje fredag under v. 26-32.
Vårt Strandloppis anordnades för 3:e gången v. 30 och var återigen lyckat vilket gör att vi
fortsätter nästkommande år. 21 st. ”försäljare” räknades in
Morgongympa på stranden anordnades 8 gånger på tisdagar och torsdagar under juli månad
med ca 30 deltagare per gång.
Boulebanan i södra delen av Olofsbo har varit öppen för spel. Boulemästerskap för Olofsbo
arrangerades i juli månad men med lite få deltagare. Vi hoppas på fler deltagare 2017.
Hemsidan
Styrelsen har fortsatt att uppdatera hemsidan med information (www.olofsbo.com).
Facebook-gruppen Olofsbo Stugägarförening
Vår grupp på facebook har på kort tid blivit riktigt populär och har över 770 medlemmar.
Skrivelser och ärenden
Stugägarföreningen samlade alla intresserade 2016-07-22 till ett möte för att diskutera hur vi
gör Olofsbo mer attraktivt. Besöksantalet i Olofsbo har minskat mycket under 2 år då det varit
flyktingboende på Campingen och ensamkommande flyktingbarn på Strandkanten. Därefter
har ett flertal möten och skrivelser sänts till Destination Falkenberg och Falkenbergs
Kommun om vad som kan utveckla Olofsbo. I skrivande stund har vi en nystart på både
campingen och Klittergården vilket vi hoppas hjälper till att få Olofsbo än mer attraktivt
framåt.
Stugägarföreningen har varit delaktiga i arbetet med fiberanslutning till alla fastigheter i
Olofsbo.
Övrigt
Stugägareföreningen vill tacka sköterskor i Förbandsstugan, Parkförvaltningen, Hallands
Bildningsförbund, Torsviks småbåtshamn, Vägföreningen, Tempo, Olofsbo Camping,
Glasskiosken i Olofsbo, Caravan Club och markägarna i Olofsbo samt alla våra
kvartersombud för ett gott samarbete under året.
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