Fastställd på årsmöte 2020-03-09

PROJEKTPLAN FÖR FÖRENINGEN Ö-FOLKET FÖR
VERKSAMHETSÅRET 2020.

Husgruppen
Planeringen är i korthet följande:






Byta ut installerade elkontakter till äldre typ (införskaffade under 2019).
Inreda lilla rummet.
Göra klart runt köksspisen.
Sätta klinkerplattor runt kaminen
Bygga en ledstång till vindstrappan.

Omgivningsgruppen
Planeringen är i korthet följande:








I samråd med kommunen verka för ett iordningställande av området vid norra
bryggan. Detta innefattar uppförande av mulltoa, soputrymme och grillplats samt att
bryggan skall förses med trappor ned i vattnet och röjning och planering för en
badplats intill bryggan.
Norra grillplatsen vid stugan skall färdigställas.
Jordkällarens tak skall täckas med jord och mot sidorna skall natursten läggas upp.
Planeringen för gårdsbyggnaden fortsätter. Handlingar för ansökan om tillstånd av
länsstyrelsen och kommunen har uppförts. Ansökan om dispens från
strandskyddslagen har inlämnats till länsstyrelsen. Beslut rörande detta avvaktas innan
vidare åtgärder vidtages.
I samråd med kommunen skall fortsatt röjning och utmärkning av befintliga snitslade
stigar göras och dessutom vill föreningen få till stånd spänger till Torskön och yttersta
udden i öster.

Trädgårdsgruppen
Planeringen är i korthet följande:





Fortsatt odling av blommor, bär och grönsaker i de befintliga trädgårdslanden.
Inriktningen kommer att vara mot så lite skötselkrävande grödor som möjligt. Odling i
pallkragar som påbörjades förra året med lyckat resultat kommer att fortsätta.
Fortsatt gräsklippning och slåtter av ängsmark runt torpet.
Anordna en bättre plats för av kompostering av trädgårdsavfall i anslutning till
odlingslandet.
Införskaffa en grupp med trädgårdsmöbler i äldre stil.

Dokumentations och informationsgruppen


Planeringen är i korthet följande:



Befintligt dokumentationsmaterial har sammanställts och monterats i ramar på en vägg
i stora salen.
Nytt material insamlas och presenteras efterhand i blädderpärmar som finns
tillgängliga i torpet samt på Ö-folkets anslagstavla nere vid bryggan.







Historik över föreningen Ö-folkets tillkomst kommer att insamlas och presenteras
efter hand.
Arbete med en informationskarta för besökare med markerade stigar och rastplatser på
ön har påbörjats och skall färdigställas under året.
Grunden för det andra bosningshuset som en gång fanns på ön önskar man frilägga
och även uppsätta en informationstavla där.

Modell av föreslagen återuppbyggnad av uthus.

