Projektplan och budget
för ideella föreningen Öfolket för verksamhetsåret 2018
Detta är styrelsens förslag till projektplan inför Öfolkets årsmöte 14 mars 2018
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Husgruppen
Från och med 2018 har tidigare Byggnadsgruppen och Inredningsgruppen
slagits samman till Husgruppen.
Planeringen inför 2018 är att slipa och såpa alla golv. I det lilla rummet ska
väggen bakom kaminen göras iordning och målas, en ny kamin ska införskaffas.
I köket ska vedspisen renoveras och det ska muras upp en avlastningsbänk runt
den.
För att bevara det kulturhistoriska värdet av stugan på Storön bör hänsyn tas till
byggnadsmaterial och arbetets utförande. Det bör anpassas till byggnadens
ursprungliga utförande eller den tidstypiska stilen för interiör i början av 1900talet. Ingreppen bör begränsas så mycket som möjligt alternativt att använda en
varsam upprustning där ingrepp krävs.
I det stora rummet ska ett långbord byggas och inköp av diverse stolar,
gavelväggen kommer användas som monter för dokumentationsgruppen. I det
lilla rummet kommer möbler införskaffas i tidstypisk stil samt ramar med de
tapeter som en gång har funnits i det rummet att sättas upp.
Omgivningsgruppen
Färdigställande av jordkällare.
Brunnen, som grävdes ur 2017, ska snyggas till och förses med brunnshuv och
vevanordning för hink eller annat tidstypiskt och passande för att få upp vattnet.
Vattenprov tas och skickas för analys.
Fortsatt verka för att bryggan i norr kommer på plats.
Fortsatt arbete med stigar: Utsättning av fler skyltar, färgmarkering av stigarna
samt röjning (röjning utförs i huvudsak av kommunen).
Fortsätta arbetet som påbörjades 2017 med att uppföra en liten scen på platsen
där stallet och vedboden stod.
Trädgårdsgruppen
Under 2018 kommer vi att fortsätta odlingarna av bär, grönsaker, potatis och
blommor i de befintliga landen. Bättre gångar, rosenportal och någon form av
inramning är önskemål till förbättringar i odlingslandet.
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Runt huset vill vi få till några rabatter med gammaldags perenner. Utanför de
klippta gräsytorna tänker vi oss blomsterängar och för att få till stånd dessa
måste ormbunkar, sly, tistlar m.m. hållas efter med slåtter.
Stora regnvattentunnor vid alla stuprör är önskvärt för att samla regnvatten till
bevattning av odlingarna. En anläggning där kompost från trädgården och
multrummen kan blandas är ett annat önskemål.
Dokumentations- och informationsgruppen
Tidigare Dokumentationsgruppen heter nu Dokumentations- och
informationsgruppen.
Utöver fortsatt arbete med att dokumentera Storöns historia ska vi under 2018
också verka för att informationstavlan vid bryggan och annan information om
Storön och Öfolket kompletteras och fräschas upp. I huset ska vi sätta upp
information om Storön och dess historia på gavelväggen i stora rummet.
Ytterligare information ska göras tillgänglig i pärmar i huset.
Gruppen avser också att under året göra en närmare undersökning av grunden
efter det äldre huset på Storön, i samråd med kommunens arkivarie.

Budget: Ekonomi och finansiering 2018
Återstående arbeten inne i huset inkl. ny kamin förväntas kunna finansieras
genom ”ÅKAB-kontot” (medel som Åmåls kommun avsatt för husets
upprustning och som administreras av dess fastighetsbolag ÅKAB). Dessa
utgifter ingår därför inte i Öfolkets bokföring.

Intäkter
Föreningsbidrag om ca 5000 kr förväntas.
Andra bidrag kan ev. sökas men är i dagsläget en osäker intäkt.
Medlemsavgifter förväntas ge ca 4500 kr.
Gåvor från medlemmar kan antas uppgå till 500 – 2000 kr.
SUMMA intäkter: 10000 – 11500 kr
Kassa
Öfolkets kassa 2017-12-31 uppgår till 29 700 kr

Utgifter
Följande utgifter bedöms kunna uppkomma och avser där inte annat anges
kostnader för material och utrustning.
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Åtgärd/verksamhet
Upprustning av brunn med brunnshuv m.m.
Vattenprov, brunnen
Färg, m.m. för stigmarkeringar
Möbler och inventarier till huset
Bränsle till båt och maskiner
Återstående arbeten på jordkällaren
Uppförande av scen
Planteringar mm Trädgårdsgruppen
Övrigt (bl.a. mötesomkostnader, tackgåvor, arrende,
domänavgift samt diverse material, redskap och
utrustning som inte ingår i ovanstående poster)
SUMMA utgifter

Belopp, kr
3000
1000
1500
6000
2000
1000
5000
5000
7000

31500

Kommentar
Ovanstående intäkter minus utgifter innebär ett minus för 2018 på cirka 20 000
kr. Det klarar vi genom det vi har i kassan vid början av året. Det kan dock vara
önskvärt med lite större marginaler, och finns möjlighet att söka fler bidrag bör
de utnyttjas.

____________
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