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Gemensamma arbetsdagar
Första lördagen i månaderna maj till och med september skall vi planera för
gemensamma arbetsdagar för de olika arbetsgrupperna. Alla medlemmar och
även icke medlemmar som är intresserade av att deltaga i öfolkets aktiviteter är
då välkomna. Information om detta kommer att läggas ut på öfolkets egen
hemsida och på öfolkets Facebook-sida.

Återuppbyggnad av uthus
En stor del av föreningens arbete kommande år rör projektet med
uthusbyggnationen. Erforderliga tillstånd och planeringen för bygget är klara så
bygget kan nu komma i gång på allvar. Nedan listas de första etapperna i
byggnationen.
• Kontakter med arbetsförmedling och kommun för att få klart med snickare
och hantlangare till bygget.
• Materialtransporter ut till ön.
• Grundläggning och stombyggnation
• Övrig byggnation

I arbetsgrupperna fortsätter underhåll och färdigställande av påbörjade projekt
från tidigare år.

Husgruppen
Planeringen är i korthet följande:
• Byta ut installerade elkontakter till äldre typ (införskaffade under 2019).
• Inreda lilla rummet.
Omgivningsgruppen
Planeringen är i korthet följande:
• I samråd med kommunen verka för iordningställandet av området vid
norra bryggan. Detta innefattar uppförande av anslagstavla med
besöksinformation, plats för hjärtstartare, mulltoa, soputrymme och
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grillplats samt att bryggan skall förses med trappor ned i vattnet och
röjning och planering för en badplats intill bryggan.
• I samråd med kommunen verka för röjning och underhåll av befintliga
märkta stigar och nyanläggning av spänger till Torskön och yttersta udden
i öster.
• Färdigställa täckningen av jordkällarens tak och sidor.
• Färdigställa gärdesgårdsbygget på östra sidan av tomten.
Trädgårdsgruppen
Planeringen är i korthet följande:
• Fortsatt odling av blommor, bär och grönsaker i de befintliga
trädgårdslanden. Äldre sorter av fröer och plantor skall prioriteras, En del
av odlingen skall göras i befintliga pallkragar. Några nya kommer även att
införskaffas. Vita vinbärsbuskar, fler perenna grönsaker och
marktäckande åkerbär och smultron i stället för jordgubbar är en del av
planerna för årets odling.
• Fortsatt klippning och slåtter av gräsytor och ängsmark.
• Utökning av klippta gräsytor mellan trädgårdsland och blivande uthus.
• Ordna stabilare rosenspaljé och göra snyggare gångar och avgränsning av
odlingslanden.
• Införskaffa en grupp med trädgårdsmöbler i äldre stil.
Dokumentations- och informationsgruppen
Planeringen är i korthet följande:
• Friläggning av husgrunden för det andra boningshuset som en gång fanns
på ön och även uppsätta en informationstavla där.
• Fortsatt insamling och presentation av historik över Storön i äldre tider
samt också över tiden med Öfolket. Genomgång och komplettering av
informationspärmen i stugan och på befintlig informationstavla.
• Fortsatt underhåll och utveckling av hemsidan.

____________________
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