Verksamhetsberättelse för ideella föreningen Öfolket
för verksamhetsåret 2015

Styrelsen har haft följande utseende:
Ingvar Sjöholm ordförande
Lasse Lind Kassör
Gunnar Bergman sekreterare
Anders Hedin, Kjell Hellstedt, Roger Magnusson, Bengt Malmén, Lars Lundin,
Mattias Pettersson och Bo Öberg styrelseledamöter. Avflyttade Kjell Hellstedt
ersattes av Ove Lindgren i oktober.
Kajsa Weiderstrand och Ingrid Gregertsen suppleanter.

Styrelsen har haft tre protokollförda möten 10/6, 24/11 samt 18/2, dessutom
två medlemsmöten 15/10 och 10/12. Därutöver ett antal informella möten
samt kontakter med kommun och arbetsförmedling.
Husgruppen Upprustningen av huset på Storön 1:1 har under året gjort stora
framsteg. Bevis på detta kan ses på vår hemsida ofolket.se. Vi har nu haft en
snickare anställd 2014 och 2015 tillsammans med 1-2 medhjälpare. Dessutom
har ett enormt ideellt arbete lagts ner av medlemmar i föreningen Öfolket.
Detta arbete har bekostat de mulltoaletter som nu finns på plats och betalats
av SERÅ-projektet..
Under året har nytt plåttak lagts, verandorna har byggts upp som de en gång
såg ut med restaurerade fönsterbågar, pollarna till bryggan har fastlagts, taket
till förrådet åtgärdats. Dessa arbeten har kostat cirka 50000.
Områdesgruppen har röjt de närmaste omgivningarna från sly och även en del
höga granar. Mulltoaletterna är nu i stort sett klara. Bara tak och putsning
återstår. Material till den norra bryggan mot Björkön har forslats ut.

Interiörgruppen Under 2015 har inget större arbete skett invändigt då fokus
har varit på att få stugan färdig på utsidan. Man har dock påbörjat med att röja
ut spån och brädor från vinden innan man satte in fönstren. Man har även
påbörjat renoveringen av den öppna spisen i storstugan.
För att bevara det kulturhistoriska värdet av stugan på Storön bör hänsyn tas
till byggnadsmaterial och arbetets urförande. Det bör anpassas tillbyggnadens
ursprungligautförande eller den tidstypiska stilen för interiör i början av 1800talet. Ingreppen bör begränsas så mycket som möjligt där alternativt att använda en varsam upprustning där ingrepp krävs.
Under 2016 är fokus på renovering av insidan med hjälp av vår snickare. Planeringen är att slipa och såpa alla golv, renovera, slipa och måla alla tak, lister,
dörrar och foder. Rikta upp väggarna i de fall det behövs och klä med lämplig
väggbeklädnad. I köket ska vedspisen renoveras och det ska muras en spiskåpa.
Trappen till övervåning måste byggas om då den är för smal och brant ur
brandsynpunkt. En brandtrappa till vinden är in förskaffad och ska monteras
utvändigt på husets gavel mot Björkön.
Trädgårdsgruppen Hösten 2014 påbörjades uppgrävning av ett lite större trädgårdsland med hjälp av en lånad jordfräs. Området för landet var täckt av ormbunkar med kraftiga långa rötter så det var inte så lättarbetat. Till våren fixade
Ingvar en mer lätthanterlig jordfräs så ytterligare bearbetning kunde utföras. I
landet sattes potatis, lök, bondbönor, jordgubbar, dill och jordärts-skocka och i
kanten av landet planterades några perenner och prydnadsbuskar och så flyttades tidigare planterade bärbuskar hit. Några mindre rabatter finns även sedan
tidigare och i dessa har lite kompletteringar gjorts av perenner och lökväxter.
Vårt arbete under sommaren har varit att hacka ogräs, kupa potatis och på
olika sätt( med nät och fladdrandeplastpåsar) skydda odlingarna från fåglar och
grävlingar. Den tidiga potatisen blev till större delen uppäten av dessa ovälkomna gäster. Den mesta gräsklippningen har skötts av snickarens hjälparbetare
vilket vi är tacksamma för. Odlingsarbetet avslutades på hösten med fräsning
av den öppna jorden.
Den 18 september ordnades en skördefest på sill potatis, lök, bönor och bärpaj.
Tyvärr var det en mycket blåsig dag, så det var inte så många som vågade sig ut

till ön. Grillplatsen nere vid sjön fick överges och gästerna kunde i stället samlas uppe vid stugan där det var läigare.
Nästa år planerar vi fortsätta odlingen i grönsakslandet och övriga befintliga
rabatter samt göra några nya planteringar och markplaneringar runt huset.
Vi som arbetat praktiskt i trädgårdsgruppen i år är Kajsa Weiderstrand, Ingrid
Gregertsen och Karin Lindahl. Renée Olsåker har bistått med allmänna råd och
förslag till växtmaterial. Vi skulle gärna se att fler medlemmar tar del av arbetet
i trädgården.
Dokumentationsgruppen. Gruppen har bestått av Lars Lundin, Majlis Dolk, Leif
Nilsson och Gunnar Bergman. Gruppen har haft två möten och ett antal informella möten. Lars och Gunnar besökte i augusti 92-åriga Kerstin Bäckman i
Trollhättan. Kerstin är dotter till Julius Larsson som föddes på Storön 1865. Förutom mycken kunskap fick vi en del föremål till huset. Leif presenterade en karta, ett sjökort från 1844 där 4 byggnader finns utmärkta och som vi har lokaliserat i terrängen. En av dessa byggnader har Lars och Gunnar hållit på med att
gräva ut, skorstensstocken är det enda som finns kvar förutom grundstenar.
Ruinen är röjd från träd och buskar och utmärkt med snitslar. Vi planerar att
fortsätta med detta arbete under 2016 och försöka att tidsbestämma när
husen är byggda. Vi är mycket intresserade av foton från Storön och personer
som har minnen från vistelser på ön.

ekonomisk rapport för 2015

Föreningens intäkter och utgifter 2015
Intäkter

Intäkterna under året var 300 066 kr. De fördelade sig enligt följande:
Medlemsavgifter och gåvor från medlemmar
På föreningens årsmöte bestämdes medlemsavgiften till 20 kr för år 2015, samt
avgift för ständigt medlemskap till 500 kr.
Innan årets utgång hade 82 medlemmar betalat sammanlagt 6320 kr i
medlemsavgifter.
Tio av dessa hade betalat avgift för ständigt medlemskap. Sedan tidigare har vi
sex ständiga medlemmar.
Som gåvor från medlemmar inkom 730 kr.
Anordnarbidrag och anställningsstöd från Arbetsförmedlingen
Anställningsstödet avsåg snickare som Öfolket anställde juni-oktober.
Anordnarbidraget avsåg bidrag till föreningen för hantlangare till snickaren.
Hantlangaren anställdes alltså inte av föreningen.
Totalt 166 500 kr.
Stöd och bidrag från Åmåls kommun
Utöver vanligt föreningsbidrag från kommunen på 5000 kr bidrog Åmåls
kommun med 84154 kr. Detta bidrag kompletterade det stöd vi fick från
Arbetsförmedlingen för anställning av snickare, och betalades ut månadsvis i
efterskott när Öfolket redovisat månadens kostnader för snickaren.
Andra bidrag
Från Vänerns Regleringsfond fick vi, efter särskild ansökan, ett bidrag för
inredning av loftet på 10000 kr.
Swedbank/Sparbanksstiftelsen Väst gav oss ett bidrag på 10000 kr avsett att
anordna utrymningsväg m.m. för sovloftet.

Utgifter
Utgifterna under året var 277 940 kr. De fördelade sig enligt följande:

Anställd snickare
För snickaren som var anställd från slutet av maj till och med november blev
utgifterna sammanlagt 266 958 kr och utgörs av lön, arbetsgivaravgift och
försäkring.
Bank- och kreditkostnader
Sammanlagt 1221 kr. Vi har sedan förra året en kredit på 30 000 kr hos
Swedbank att kunna utnyttja vid behov. Syftet med krediten är att kunna ligga
ute med utgifter för främst snickaren innan bidrag för detta erhållits. Krediten
har under 2015 bara behövt användas i begränsad omfattning, med
sammanlagda ränte- och kreditkostnader (som ingår i nämnda summa) på 271
kr.
Övrigt
Bränsle till båt, elverk och redskap: 2418 kr. Växter och jord m.m. till trädgård:
1843 kr. Annat (diverse material, smörjolja, tackgåvor, arrende, domänavgift
för hemsidan, m.m.): 5500 kr
Resultat och behållning på banken
Intäkter minus utgifter enligt ovan blev 22126 kr, och tillsammans med resultat
från tidigare år (ingående saldo 2015) fanns därmed 40340 kr bokförda som
föreningens tillgångar vid utgången av 2015. På föreningens konto på
Swedbank fanns vid utgången av 2015 22978 kr. Att det inte är samma
bokförda tillgångar som belopp på banken beror på föreningens fordran till
kommunen för bidrag till lönekostnaden för snickaren i november: 17362 kr.
Denna fordran bokförs (enligt gängse bokföringspraxis) som tillgång, men
beloppet betalades först i januari 2016.
Kommentar
Resultatet på drygt 22000 kr 2015 och totala tillgångar vid utgången av 2015 på
drygt 40 000 kr är bra, men observera att de båda bidragen på 10 000 vardera
för sovloftet ska användas till just det, det är arbeten som kommer att utföras
2016.

Utanför Öfolkets bokföring
Observera att de stora materialkostnaderna för renovering av huset på Storön
inte betalas av föreningen: 2013 avsatte kommunen 120 000 kr för detta
ändamål på ansökan av Öfolket. De pengarna gick inte in i Öfolkets kassa utan
hanteras av kommunens bostadsbolag ÅKAB. Vi gör en form av rekvisition från
ÅKAB när det behövs material eller utrustning för arbeten på huset. Pengarna
hanteras dock aldrig av oss, utan går direkt från ÅKAB till den som levererar
varan. Vid utgången av 2015 var beloppet i stort sett förbrukat. Noteras ska
dock att en del av detta belopp, cirka 8000 kr har använts till material till den
nya toabyggnaden.

