
St Uttervik  

2022-07-10 

Information angående Utterviks fiskeklubb 

 

Utterviks fiskeklubb lever vidare! 

Vid Utterviks fiskeklubbs årsmöte 2022-05-11 fattades ett beslut om att fiskeklubben ska 

finnas kvar. (Se mer info i  dagordning samt årsmötesprotokollet för 2022.)  

En ny styrelse utsågs vid mötet, bestående av: 

Ordförande: Gert-Ove Andréasson 

Kassör: Niclas Holstensson 

Sekreterare: Kerstin Alge 

Vi i den nya styrelsen har tagit del av kontoutdrag för inbetalda medlemsavgifter för år 2022. 

Fiskekort med bifogad karta och information har delats ut i brevlådor till de medlemmar som 

har identifierats via fastighetsbeckning eller namn i kontoutdrag. Några medlemmar har inte 

kunnat identifierats och några medlemmar har inte brevlådor. Var vänlig och hör av dig till 

sekreteraren Kerstin Alge via mail kerstin.alge@gmail.com om du är en av de medlemmar 

som vi inte har kunnat dela ut fiskekort till. 

Utterviks fiskeklubb arrenderar fiskevatten i Bråviken utanför St Uttervik. Genom att vara 

medlem får du och din familj tillgång till fiskevattnet. Fiskeklubben har dessutom en 

överenskommelse med Nävekvarns fiskeklubb om att vi får fiska på varandras vatten.     

Även om du inte är intresserad av fiske kan du vara med i fiskeklubben. På så sätt bidrar du 

till att vi kan ordna aktiviteter för i första hand barn och ungdom. Har du förslag eller idéer på 

olika aktiviteter så hör gärna av dig till oss! Utterviks fiskeklubb bygger hela sin verksamhet 

på ideellt arbete, så du är varmt välkommen att bidra med något som intresserar dig! 

Ni som ännu inte är medlemmar, är välkomna att betala in årsavgiften på 150:-/år och 

fastighet till plusgiro 4411723-2 eller Swishkonto 123621496. Ange er 

fastighetsbeteckning och namn! Vi returnerar med medlemskort och karta över 

fiskevattnet.  

 

Vi i styrelsen önskar både gamla och nya medlemmar en fin fiskesäsong med god 

fiskelycka! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Ordförande: Gert-Ove Andréasson 070-566 37 38 goa.andreasson@gmail.com 

 

Sekreterare: Kerstin Alge 070-876 14 64 kerstin.alge@gmail.com 

 

Kassör: Niclas Holstensson 076-001 10 06 niclas.e.holstensson@gmail.com 
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