PROTOKOLL
ÖFOLKETS STYRELSEMÖTE 2020-07-11
Möte på Storön
Närvarande: Peter Karlsson, Lasse Lind, Ingvar Sjöholm, Anders Hedin, Sofia Lööf, Jörgen
Wennerberg, Kajsa Weiderstrand och Karin Lindahl
1. Mötets öppnande.
Peter Karlsson och Karin Lindahl axlade ordförande- och sekreterareposterna.
2. Ekonomirapport
Lasse redogjorde för det aktuella ekonomiska läget t o m 10 juli.
13000 kr i inkomster (medlemsavg., gåvor, kommunbidrag)
22000 kr i utgifter (ansökan länsstyrelsen ang dispens från strandskyddslagen rörande
uthusbyggnaden, besökskarta, bidrag hjärtstartare)
Kassabehållning 21 257 kr
Anders meddelade att kommunpengarna hos ÅKAB för husrenovering är slut. Kontot var på
30000 kr ej 50000 som han tidigare räknat med. Nu återstår ca 300 kr.
Ny ansökan bör göras för resterande planerade underhållsåtgärder inomhus. Anders gör en
beräkning.
3. Avstämning av projektplanen i de olika grupperna.
Husgruppen: Utbyte av elkontakter uppskjutet till hösten. Möbler – Sofia bevakar auktioner
och begagnatmarknaden. En del murning och kakelsättning runt köksspis och kamin återstår
och planeras utföras efterhand. Ledstång till vinden klar. Köksspis lagad.
Omgivningsgruppen: Ingvar redogjorde för kontakter med Mikael Karlsson och diverse
kommunala tjänstemän. Han har försökt få till stånd en resa med kommunfolk för att
informera om planerade åtgärder vid norra bryggan och uthusbyggnaden vid torpet men p g a
Corona restriktioner har detta ännu inte kunnat göras. Lasse meddelade att han fått besked av
Viktor Weiberg att röjningslaget som utlovats kommer att bli försenat. Antagligen inte förrän
i höst. Utrymmet för dieselaggregatets placering i toa-byggnaden är klart. Täckning av
jordkällarens tak pågår.
Trädgård: Odlingsarbetet i landet är i full gång. Gräsklippning och slåtter (i dag av Jörgen)
har utförts. Kompostering av trädgårdsavfall har testats på lite olika platser. Mötet bestämde
att det bör ligga i området mellan gärdesgården och landet. Trädgårdsmöbler av äldre typ helst
vitmålade i trä kommer att införskaffas om det dyker upp något lämpligt och till rimligt pris,
Vi håller utkik.
Dokumentationsgruppen: Lasse meddelade att besökskartan är klar och uppsatt på
anslagstavlan vid bryggan. Två kopior till finns att sätta upp vid Norra bryggan och på
Björkön. Även den nygjorda turistfoldern över kanotleder i skärgården har satts upp på
anslagstavlan jämte ytterligare lite information om föreningen och bl a hur bidrag kan lämnas

via swish. Maj-Lis Dolk som varit sammankallande i gruppen har avlidit och hennes
medverkan är saknad. Lasse har ersatt som sammankallande. Husgrunden för det andra
boningshuset på tomten planeras friläggas och för detta arbete har Margareta Nilars lovat
komma och ge råd. Lasse håller i kontakten med henne.
4. Uthusbyggnaden.
Dispens från strandskydds- och reservatsregler har beviljats av länsstyrelsen. Kommunen
skall kontaktas angående om bygglov krävs. Ingvar skall först ge information till kommunens
politiker genom Mikael Karlsson. En tur ut till ön är planerad men dag ej fastställd än.
Därefter tas kontakt med plan- och byggnadsnämnden. Vi hoppas att ingen formell
bygglovsansökan behöver göras.
En bidragsansökan med kostnadsberäkning skall göras till flera möjliga sponsorer. I denna
kan också ingå hur arbetet skall organiseras. Här kan t ex arbetslösa ordnas sysselsättning.
Lasse, Ingvar och Anders håller i detta.
5. Norra bryggområdet.
Plats för planerad mulltoa är utsedd men i övrigt har inga nya åtgärder vidtagits. Alla åtgärder
här ligger på kommunens ansvar att åtgärda och detta har påtalats många gånger av
föreningen. Skåp till hjärtstartare och brandsläckare är angeläget. Hjärtstartaren som Sten
Nilsson organiserade en insamling till placeras nu på annan plats då detta inte blivit klart.
Också ett stort behov av toabyggnad och grillplats här. Ingvar hoppas på att en tur med
kommunfolk snart kan göras så att rätt personer blir informerade om behoven.
6. Landsbygdsveckan.
Mötet beslöt att avstå medverkan detta år p g a rådande restriktioner för undvikande av
smittspridning men hoppas kunna vara med nästa år.
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