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Övriga ledamöter Anders Hedin, Kjell Hellstedt, Roger Magnusson,
Bengt Malmén, Mattias Pettersson och Bo Öberg.
Två protokollförda medlemsmöten har hållits under året: 22 april och
29 oktober.
Dessutom ett stort antal styrelsemöten som inte protokollförts.
Styrelsen har haft ett stort antal möten med andra aktörer:
kommunen, arbetsförmedlingen, returen, ÅKAB, länsstyrelsen,
riksantikvarieämbetet, SERÅ.
Dessa kontakter har utmynnat i att kommunen ställt 120000 kr till
föreningens förfogande att användas till upprustning av fastigheten
Storön 1:1. Dessutom har arbetet som medlemmar lagt ner genererat
en pott som SERÅ förfogar över och som Öfolket kan använda till
material och verktyg.
Mycket arbete har lagts ner på såväl byggnader som omgivningar.
Detta kan beskådas i de lägesrapporter med foton som finns på
hemsidan www.ofolket.se En flytbrygga har inköpts och väntar på
att förankras utanför den befintliga bryggan. 27 juli kunde allmänheten ta sig till Storön och se hur upprustningen går via Vänervåg från
Tössebäcken
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Arbetet har indelats i 4 grupper: byggnads- trädgårds- omgivningsoch dokumentationsgrupperna.

Dokumentationsgruppens arbete under 2013
Dokumentationsgruppen har fotograferat arbetet och lagt ut på
hemsidan med rapporter. Lars Lundin har gjort ett stort släktforskningsarbete sammanställt i Öfolket En historia om bosättarna på
Storön. I juli visade Majlis Dolk upp en antal foton från Storön för
gruppen. Gunnar Bergman har via gamla kartor kunnat lokalisera
ytterligare en husgrund samt två uthusgrunder. Styrbjörn Uggla har
intervjuats och berättat intressanta händelser med anknytning till
Storön.

Områdesgruppens arbete under 2013
Vi har reparerat den befintliga pålade bryggan och byggt en ny
flytbryggdel 13meter lång som under 2014 skall bogseras ut till
Storön för att förlänga den befintliga bryggan rakt ut för att få ett
större djup vid angörandet.
De gamla stigarna som gått på ön har letats upp och snitslats för att
under 2014 röjas och göras gångbara. Vägvisare med namn har
tillverkats och kommer att sättas upp under detta år.
Färskvattenbrunnen har delvis blottlagts.
Skötselområdet har röjts på gammalt skräp och sly. Fällda granar har
sågats upp till bänkar och bord samt en del till ved. Bänkarna har
placerats på Sandön och Gåsön där även grillplatser har färdigställts,
Gåsön är inte riktigt färdig än.
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Förberedelser för vedtillverkning har skett med inköp av en vedklyv
med tillhörande generator.
Letandet efter Frejas badgryta fortsätter.
Slutligen har utmärkningen av skäret Hatten mellan Sandön och
Gullsudden fått sin slutliga utformning kommer att kunna beskådas i
sommar.

Husgruppens redogörelse 2013
Uttagande av allt skräp i huset och bortforslande av det, tre vändor med båt till
Tössebäcken där kommunen sen hämtade för transport till tippen.
Uttag av alla fönster som transporterats till Returen för reparation, ungefär
hälften är lagade och målade än så länge.
Inköp av dieselaggregat till Storön, kommer att användas under ombyggnadstiden och sen kommer den att bli stationär vid huset så att vi har tillgång på el.
Ombyggnaden skall starta i vår och fortgå under sommaren.
Huset är ”kollat” och konstaterat vad som behöver göras både med huset och
grunden. Detsamma gäller uthus och jordkällare.
För närvarande pågår diskussioner med Åmåls kommun om var mulltoaletterna
skall stå.

Trädgårdsgruppens redogörelse för verksamhet under år
2013.
Det huvudsakliga arbetet har varit att såga och klippa bort allt dött
och vildvuxet i syrenhäcken och på de gamla resterna av körsbärsträdgården.
Efter inköp av nödiga verktyg har vi i omgångar lyckats få bort det
mesta. Resultatet ser vi dock först när det börjar grönska.
Gräsytorna runt huset har klippts och delvis jämnats till. Vi har använt
spade, gräsklippare, trimmer och lie.
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Vi har börjat anlägga en trädgårdskompost nedanför berget till
vänster om huset.
Gamla grenar, allehanda brännbart som dolt sig under vildvuxet,
tjockt gräs har dragits ihop och eldats upp med hjälp av några
deltagare ur övriga grupper.
Bedömning och ritning över hur trädgården delvis kan återställas har
gjorts av deltagande trädgårdsarkitekt.
Slutligen hade trädgårdgruppen en träff i november för att välja frön
och växter inför vårsådden. Grundlig efterforskning av gamla växter
har gjorts av gruppens växtkännare. Föryngring av körsbärsträdgården ingår i planeringen.

Styrelsen vill avslutningsvis säga att detta första året har varit mycket
inspirerande med många som aktivt deltagit i de olika gruppernas
arbeten. Vi vill tacka alla som ställt upp och hoppas på ett lika stort
intresse i fortsättningen.
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Föreningens egna intäkter och utgifter 2013
Intäkter
Föreningens konstituerande årsmöte hölls 11 mars 2013. Då bestämdes
medlemsavgiften till 20 kr för år 2013.
Medlemmar har strömmat till successivt under året och innan årets utgång hade 130
medlemmar betalat sammanlagt 2600 kr i medlemsavgifter.
Föreningsbidrag (startbidrag) söktes och erhölls från kommunen: 1000 kr.
Gåvor från medlemmar: 30 kr.
Utgifter
Utgifterna var sammanlagt 583,50 kr. De utgjordes av arrendeavgift till kommunen (100
kr), kostnader för hemsida (domännamn, knappt 50 kr) och lite material för åtgärder på
huset på Storön m.m. (sammanlagt drygt 400 kr).
Resultat
Intäkter minus utgifter enligt ovan blev 3046,50 kr, och den summan fanns också på
föreningens konto på Swedbank vid utgången av 2013.
Kommentar
Det som redovisats ovan är vad som omfattas av föreningens egen bokföring. Den finns
sammanställd i en excelfil och insatt i kassörens pärm tillsammans med kvitton och
andra verifikationer. Utöver detta finns andra medel för åtgärder på Storön som
kortfattat redovisas nedan.
Vårt överskott 2013 på drygt 3000 kr kan användas för material och åtgärder som inte
betalas på annat sätt, och till omkostnader för föreningen. Fr.o.m. 2014 får vi
exempelvis betala bankavgift vilket vi inte behövde göra 2013. Det kan också
uppkomma kostnader för dokumentation, kopiering och annat, så lite egna pengar
behöver föreningen ha för sin verksamhet.
Andra medel för åtgärder på Storön
Kommunen har på ansökan av Öfolket anslagit 120 000 kr för åtgärder på huset på
Storön. De pengarna går inte in i Öfolkets kassa utan hanteras av kommunens
bostadsbolag ÅKAB. Vi gör en form av rekvisition från ÅKAB när det behövs material
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eller utrustning för arbeten på huset. Pengarna hanteras dock aldrig av oss, utan går
direkt från ÅKAB till den som levererar varan. Däremot noterar vi själva hur mycket
som används, så att vi har kontroll på hur mycket mer som finns tillgängligt. Vid
utgången av 2013 fanns drygt 113 000 av dessa 120 000 kr kvar. De medel som ÅKAB
förvaltar går inte till arbetskraft. Vi får redan nu kostnadsfri hjälp av Returen med visst
arbete, men ännu har inte en snickare kunnat anlitas, vilket vi dock under 2014 räknar
med att få ordnat via Arbetsförmedlingen.
Öfolkets medlemars egna ideella arbetsinsatser är också en resurs som vi inte redovisar i
vår bokföring. Projektet SERÅ (Skärgården en resurs för Åmål) kan dessutom
tillgodoräkna sig arbete utfört av medlemmar i insatser som hör till SERÅ:s projekt,
sådant arbete blir underlag för SERÅ att rekvirera projektpengar. Under 2013 har på
detta sätt en flytbrygga kunnat tillverkas. Den kommer 2014 att anslutas till den
befintliga bryggan på Storön, som därmed kan ta emot mer djupgående båtar.
Kommentar
För småsaker till huset kan vi för enkelhets skull ibland använda föreningens egna
pengar som vi också gjort 2013. Men allt större ska bekostas av de medel som ÅKAB
förvaltar. Så långt de räcker. Vi kommer under 2014 att också att söka andra bidrag. Att
inte mer av de medel som ÅKAB förvaltar gått åt 2013 beror dels på att det var först
under hösten som det blev klart med pengarna, dels att det inte blivit klart med
snickarhjälp via Arbetsförmedlingen.

Öfolkets styrelse
genom

Lasse Lind, kassör
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