Verksamhetsberättelse för ideella föreningen
Öfolket för perioden 6 mars 2014-11 mars 2015
Styrelsen har under året bestått av Ingvar Sjöholm, ordförande, Lasse Lind,
kassör, Gunnar Bergman, sekreterare samt Anders Hedin, Lars Lundin, Kjell
Hellstedt, Roger Magnusson, Mattias Pettersson, Bengt Malmén och Bosse
Öberg med Kajsa Weiderstrand och Ingrid Gregertsen som ersättare.
Styrelsen har haft fem protokollförda möten: 3/6, 14/8, 30/9, 28/11 och 23/2.
Dessutom ett antal informella möten samt haft ett stort antal möten och kontakter med kommun, arbetsförmedling, SERÅ, länsstyrelse m.m.
Vid årets slut hade föreningen 87 betalande medlemmar, av dessa hade 6 st
betalt ständigt medlemskap. Öfolket har dessutom fått ta emot gåvor från
medlemmar på 9530 kr vilket vi tackar särskilt för.
Under året har stora förbättringar skett. Panelen på utsidorna har rivits bort
och ersatts av friskt virke. Syllar som varit angripna av röta har tagits bort och
friska syllar har satts dit. En del inomhusarbete har gjorts bl.a. har trappan upp
till loftet påbörjats. Detta har möjliggjorts av att vi fått ha en bidragsanställd
snickare och en medhjälpare anställda juni till oktober. Från Arbetsförmedlingen har vi fått över 133 000 kr för att kunna ha dessa anställda.
Utöver detta stöd har vi från Åmåls kommun fått 40000 kr samt föreningsbidrag på 2000 kr. Från ÅKAB fick vi 12000 kr. Swedbank/Sparbanksstiftelsen Väst
gav Öfolket en gåva på 7000 kr.
Från Vänerns Regleringsfond fick föreningen 20000 kr för att bygga två stycken
mulltoaletter.
Av det materialkonto på 120000 kr som Åmåls kommun ställde till förfogande
och som förvaltas av ÅKAB återstår ungefär hälften

Arbetet som utförts beskrivs kortfattat i följande beskrivningar från arbetsgrupperna.
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Husgruppen (Anders Hedin): Satsningen på huset har varit att få klart utsidan.
Det är lite kvar: framsidan, verandorna och sen kommer taket. Detaljerad plan
finns, se färdigställandeplanen. Förhoppningen är att huset är klart efter detta
år.

Områdesgruppen (Ingvar Sjöholm): Satsningen var att få färdigt grundstommen
till mulltoorna. Den blev klar i slutet av oktober. Arbetet har inneburit planering
av mark, murning och bygge av stommen. Kvar är resning av själva uthuset med
toadelen och takläggning. Övriga arbeten som denna grupp gjort är röjning av
området från sly och granar. Utmärkning av stigar har gjorts. Pilar till stigarna
tillverkas f.n. på Returen.

Dokumentationsgruppen(Gunnar Bergman): Har genomfört intervjuer med
Styrbjörn Uggla, Mats Höjden och Stig Fernelius som alla hade minnen från
Storön. Ruinen nordost om huset röjdes och här påbörjades en undersökning
av rester av eventuell skorstensstock. Härvid hittades skärvor av kaffekopp.
Resten grävs ut under året. Margareta Nilars är kontaktad för tillstånd till detta.

Trädgårdsgruppen(Kajsa Weiderstrand): Fortsatte med röjning och underhåll av
gräsytor, buskar, träd och blommor. Mycket hårt arbete med gräsklippning och
grävning på de ojämna områdena runt stugan har gett en jämnare och mer välkomnande gräsmatta utan myror och brännässlor. Sådd av sommarblommor på
eldplats efter risbränning (ringblommor, krasse och fröblandning med bl.a. blåklint och honungsfacilia) Plantering av perenner och lökar från egna trädgårdar
(rabarber, spansk körvel, stjärnflocka, trädgårdsblåklint, toffelblomma, gullviva,
krokus och libsticka som ska vakta hus och trädgård från bl.a. trollpackor ormar
och grodor) Plantering av vinbärsbuskar, bukettspirea och korallkornell. Omplantering av påsk- och pingstliljor intill stugan för att skydda dem tills husarbetet är klart. Friläggning av stenmuren genom nedsågning av risiga och inväxande syrenbuskar i syfte att föryngra häcken och laga muren. Upprensning i
bod och omgivning. Hopdragning och eldning av ris vid flera tillfällen under
senhösten. Påbörjat uppfräsning, grävning och rensning i svårarbetad tovig
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ormbunksmark för anläggande av ett trädgårdsland med potatis och andra
tåliga grönsaker.
Att som trädgårdsgruppen också göra vandringar längs de planerade, snitslade
stigarna runt ön och upptäcka fina utsiktsplatser, rast- och badplatser, plocka
svamp och bär och njuta av naturen rekommenderar vi alla medlemmar och
alla som besöker Storön

Vi i styrelsen är glada att kunna konstatera att det har hänt stora saker på
Storön denna sommar och vill tacka alla som hjälpt till på ett eller annat sätt!
Upprustningen har rönt stort intresse från allmänheten och i lokalpress.
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Husarbetet gåt framåt och många medlemmar hjälper till med olika sysslor.
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Arbetet med mulltoaletterna

Så här såg väggarna ut när arbetet påbörjades.
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