PROTOKOLL
Ö-folkets styrelsemöte 2019-04-23
Möte hos Lasse Lind och Renée Olsåker på Edsgatan 11, Åmål. Närvarande Lasse Lind, Sofia
Lööf, Lars Lundin, Karin Lindahl, Peter Karlsson, Anders Hedin, Ingvar Sjöholm, Kajsa
Weiderstrand och Renée Olsåker under senare delen av mötet.
1. Mötet öppnades av ordföranden Peter Karlsson och mötet godkände dagordningen.
2. Val av justerare slopades.
3. Båten. Ingvar Sjöholm redogjorde för samtal med Viktor Weiberg på kommunen
angående den utlovade bryggan till nordsidan och tillgången till båten. Enligt Viktor
var arbetena i Säffle vid Ekenäs avslutade och Åmål var nu på gång. Inget besked
kunde dock ges innan ett möte som väntade i kommunledningen. Ingvar skulle få
besked efter mötet om brygga och båt.
Peter Karlsson lovade även ta kontakt med Viktor angående leveranser av ved från
Storön till övriga grillplatser inom reservatet samt om Storön skulle kunna få stå för
kontraktet med sophämtningen denna säsong och således ha full tillgång till båten.
4. Första arbetsdagen. Beroende på om båten blivit klar efter motorservice och
transporterad till båtplatsen i Tössebäcken blir första arbetsdagen 4 maj. Lasse lägger
ut information på Facebook och hemsidan samt mailar medlemmar. Dessutom ville
mötet att vi skulle försöka komma med i föreningsnytt i PD.
Grupperna organiserar arbetsuppgifter för dagen.
Informations- och dokumentationsgruppen: Material till informationstavlan i hamnen
skall införskaffas. Bör vara tryckimpregnerat virke. Om möjligt färdigställa tavlan så
den blir klar för att sätta upp information på.
Husgruppen: Utbyte av staketet på altanen.
Omgivningsgruppen: Insamling av sten och jord till jordkällaren.
Färdigställande av norra grillplatsen vid stugan.
Trädgårdsgruppen: Inkoppling av vattenpumpen vid sjön till vattenslangen upp till
huset. Förberedelser för odling i landet. Placering av pallkragar och sättning av potatis
i dessa. Sättning av lök. Sådd av blomsterfröer.
5. Projektplanen gicks igenom.
Husgruppen: Ingvar meddelade att en genomgång av elsystemet skall göras i maj med
Karlbergsskolans lärare och elever i elprogrammet. Elkontakter av äldre modell skall
införskaffas och bytas ut mot de moderna som redan monterats. Batteriet till ena
generatorn är laddat. Oljebyte måste göras på den andra.
Sofia meddelade att hon håller utkik efter lämpliga möbler till inredningen av lilla
rummet.
Anders talade om arbeten som skall göras runt eldstäderna. Bänk runt köksspisen,
klinker under kaminen och vedförråd vid den öppna spisen. Han själv är osäker på hur
mycket han kan hålla i av detta då han väntar ny knäoperation i sommar.
Omgivningsgruppen: Kommunen skall kontaktas om bryggan på nordsidan, fortsatt
arbete med röjning av stigar och byggande av spänger till Torskön och yttersta udden i
öster. Lasse fortsätter att markera färdigsnitslade stigar med färg på träden. Peter och

Lasse tar kontakt med Bo Bergström (Bobo) och Viktor på kommunen ang stigröjning
och spänger. Ingvar meddelar vad han får för besked från Viktor ang bryggan.
Planerade bygget av ny gårdbyggnad som skall ersätta en nedbrunnen byggnad. Lasse
meddelade att han efter kontakt med länsstyrelssen fått besked om att en formell
ansökan måste göras till kommunen med ritning och beskrivning av den planerade
byggnaden. Mötet ansåg att man först skulle göra en utsättning av byggnaden med
pinnar så att en demonstration kan göras på plats med berörda myndigheter. Inbjudan
till sådant möte kan göras när utsättningen är klar och ev övrigt informationsmaterial
gamla foton, skisser mått m m. tagits fram. Ingvar och Lasse jobbar vidare med
ärendet.
Trädgårdgruppen. Inköp av trädgårdsmöbler i äldre stil. Sofia visade att ByggMax har
en grupp med soffa, bord och stolar för 3 500 kr. Kunde passa. Inget beslut togs om
inköp ännu. Kompostbehållare kan byggas av röjningsvirke, grangrenar och sly som
flätas samman runt nedslagna stolpar. Regnvattenbehållare behövs och gruppen håller
utkik efter lämpliga.
Dokumentationsgruppen. Montering av bilder, texter och kartor i färdiga ramar och
uppsättning på vägg i stugan. Skall försöka göras under sommaren. Maj-Lis Dolk har
materialet men är för närvarande sjuklig så det kan inverka på arbetet.
Lasse tog upp att det behövs en bättre informativ karta där stigarna är utmärkta till nya
informationstavlan vid bryggan, Han undersöker vidare om någon kan åtaga sig detta
arbete och vad det kan kosta. Kerstin Ljungkvist i Dals Rostock nämndes som
intressant att kontakta. Frågan får diskuteras vidare på nästa möte.
6. Övriga frågor.
Peter framförde en önskan från Ulf Gren att en rensning av stranden vid bryggan
behövs. Området bör göras mer lek- och badvänligt för barn. Mötet tyckte att det var
en lämplig uppgift på kommande arbetsdag.
Lasse meddelade att en natur- och musikvandring kommer att anordnas sista lördagen
i juni under ledning av naturguide Barbara Sandell. Samtidigt väntas
Vikingasällskapet göra ett besök och övernattning på ön med sitt vikingaskepp.
7. Nästa styrelsemöte. Under sommaren beslöts att ett eller flera styrelsemöten kunde
hållas i samband med de gemensamma arbetsdagarna.
8. Mötet avslutades och värdarna tackades för trevlig sammankomst med god fika.

Vid pennan

Karin Lindahl, sekreterare

