Från Öfolket ideell förening

Åmål 4 december 2015
Till Åmåls kommun

Arbetena på Storön. Information och förslag till fortsatt samverkan och stöd.
Upprustningen av huset på Storön 1:1 har gjort stora framsteg. Bevis på detta kan ses på vår hemsida
ofolket.se samt på bilder sist i detta brev.

Sammanfattning
Vi önskar att kommunen 2016 på samma sätt som i år kan bidra ekonomiskt till att Öfolket kan ha en
snickare anställd, och att 50 000 skjuts till för material som behövs för husets fortsatta upprustning. Vi
önskar även att kommunen (teknik- och fritidsförvaltningen) såsom överenskommits kan komma gång
med iordningsställande av stigar innan sommaren 2016, samt att bryggan i norr byggs.

Bakgrund
Öfolket, ideell förening bildad 2013, har till syfte att renovera och upprusta, bevara och vårda Storöns
byggnader samt dess omgivningar.
Öfolket arrenderar sedan 2013 Storön 1:1 av kommunen. Öfolket svarar för skötsel och åtgärder inom
ett avgränsat skötselområde runt boningshuset (arrendestället). Övriga delar ska skötas av
reservatsförvaltaren, kommunen, men Öfolkets engagemang och intresse omfattar naturligtvis hela
Storön.

Kort om vad som gjorts
Renovering av boningshuset: På Öfolkets förslag avsatte kommunen 2013 120 000 kr till material.
Dessa pengar administreras av ÅKAB, vi kallar det här för ”ÅKAB-kontot”. Under stora delar av
2014 och 2015 har Öfolket haft en snickare anställd vilket möjliggjorts genom bidrag från
Arbetsförmedlingen och kommunen. Dessutom har snickaren haft 1-2 medhjälpare som
Arbetsförmedlingen helt svarat för (s.k. fas 3). Genom detta har den yttre renoveringen av huset
praktiskt taget blivit klar och har omfattat bland annat utbyte av material i stommen, ny fasadpanel,
renoverade fönster, verandorna har byggts upp som de en gång såg ut med restaurerade fönsterbågar
och taket lagats och försetts med nytt plåttak. Utöver snickare och hans medhjälpare har medlemmar i
Öfolket hjälpt till i olika moment i arbetet, inte minst i det omfattande arbetet 2015 med taket.
Vi är glada och stolta över hur mycket som åstadkommits, och tacksamma för det stöd vi fått hittills!
Inte förutsett var emellertid att taket behövde renoveras, det har inneburit att det nu bara återstår cirka
5000 kr av ”ÅKAB-kontots” ursprungliga 120 000. De 5000 kommer att åtgå till takplåt till
verandorna och uthus. Därmed saknas pengar till material som behövs för den inre renoveringen. Till
det har även bidragit kostnad för material till toalettbyggnaden. Se nästa stycke.
Ny toalettbyggnad: Kommunen tillhandahöll, med pengar från SERÅ-projektet, två mulltoabehållare,
2014 fick Öfolket 20 000 kr i bidrag från Vänerns regleringsfond vilket använts till timmerstomme
och grund. Toabyggnaden är nu så gott som helt klar. Arbetet, från grundläggning till montering av
timmerstomme och takläggning, har till största delen utförts av medlemmar i Öfolket, men snickaren
har medverkat i några moment. Kostnader för material utöver stomme och grund har blivit cirka 8000
kr, vilket tagits ur ”ÅKAB-kontot”.
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Trädgården och husets närmaste omgivning i övrigt (inom arrendestället): Betydande arbeten har
gjorts med fräsning, röjning, plantering och odling. Även detta är vi mycket glada och stolta över. Det
allra mesta arbetet och allt material (jord, växter, utsäde med mera) har Öfolket stått för själva. Vi har
dock fått hjälp med en del trädfällning.
Bryggor, stigar med mera (utanför arrendestället): Den befintliga bryggan nedanför huset har
renoverats och förlängts med två sektioner flytbrygga. En del av kostnaderna för det har det nu
avslutade projektet SERÅ stått för, men en stor del av arbetet har utförts av medlemmar i Öfolket,
tillsammans med kommunal personal i vissa moment. Pollare till bryggan har betalats ur Öfolkets
kassa (hör egentligen till det som kommunen bör bekosta, då det är utanför arrendestället).
En ny brygga i norr har förberetts: Tillstånd har erhållits från Länsstyrelsen och visst material,
järnvägsräl till stommen, har Öfolket lyckats ordna (kostnad för kommunen 7300 kr).
Öfolket har markerat ett system med stigar på ön med snitslar, och redovisat på karta, samt haft ett
samrådsmöte på plats om det med teknik- och fritidsförvaltningen 23 oktober 2015. Det är
kommunens (förvaltningens) ansvar att svara för röjning av stigar och anordnande av spänger m.m.
Efter vad som framkom på mötet ska man kunna börja med det våren 2016. Från förvaltningen deltog
Inge Larsson och Bobo Bergström, dessutom deltog Bosse Sanderberg från Västkuststiftelsen.

Förestående arbeten, bidrag och kostnader
Sovloft: Öfolket fick i år 10 000 kr i bidrag från Vänerns regleringsfond för att inreda husets vind till
ett sovloft. På grund av den oförutsedda takrenoveringen har detta inte kunnat göras utan som underlag
för bidraget fick i stället en del av kostnaden för takrenoveringen redovisas (takrenovering blev en
förutsättning för att senare kunna börja med sovloftet). Denna redovisning avser dock pengar som
tagits ur ”ÅKAB-kontot” och är inte en kostnad som Öfolket själv haft.
Öfolket planerar 2016 att använda dessa 10 000 till det de ursprungligen planerats för, nämligen till
sovloftet.
För att sovloftet ska kunna användas som avsett till övernattning behövs en utrymningsväg. Öfolket
fick nyligen ett bidrag från Swedbank/Sparbanksstiftelsen Väst på 10 000 kr som ska användas till
detta, i första hand en yttre brandstege som kan godkännas av Räddningstjänsten.
Inre renovering av huset (förutom sovloft): Som nämnts tidigare har renoveringen av taket hindrat att
den inre renoveringen kommit igång. Vi har gjort en beräkning av att materialkostnaden för detta kan
bli 50 000 kr. Vi önskar alltså att kommunen fyller på ”ÅKAB-kontot” med detta belopp.
Snickarhjälp: Som framgått här utförs en hel del arbete av Öfolket, och så kommer det även att bli
framöver, vi har många aktiva medlemmar. Men för en hel del av arbetet med den inre renoveringen
krävs kvalificerad snickarhjälp (och sannolikt för mindre återstående moment på det yttre). Vi vill
därför under några månader 2016 kunna anställa samma snickare med erfarenhet av vad som behöver
göras på samma villkor som hittills. Det innebär stöd från Arbetsförmedlingen, som vi utgår från kan
erhållas, samt att kommunen skjuter till det som då saknas per månad. Det bör kunna bli ungefär
samma belopp som i år. Vi önskar därmed cirka 17 000 kr/månad som snickaren är anställd 2016,
vilket då som i år kan betalas i efterhand till Öfolket varje månad efter att Öfolket fakturerat
kommunen.
Stigar: Här ser vi inga kostnader för Öfolket, utan det handlar som nämnts om att teknik- och
fritidsförvaltningen kommer gång med röjningen, samt med uppmärkning (skyltar finns framtagna,
Öfolket har fått hjälp av Returen med det).

2 (3)

Bryggan i norr, mot Björkön: Efter de förberedelser som gjorts och nämnts ovan ser vi nu fram mot att
teknik- och fritidsförvaltningen anlägger denna brygga.
Andra kostnader: Genom medlemsavgifter och bidrag från medlemmar och andra bekostar Öfolket
många utgifter för arbetet på Storön. En del har nämnts ovan, annat utgörs bland annat av drivmedel
för maskiner och båt. Totalt har i år dessa kostnader uppgått till cirka 8000 kr. Vi kan förvänta att det
blir liknande kostnader kommande år och räknar med att kunna klara dem på samma sätt.

För Öfolkets styrelse

Lasse Lind, kassör 070-37 87 439, lasse.lind@cirka.se
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