Projektplan
för ideella föreningen Öfolket för verksamhetsåret 2017

Detta är styrelsens förslag till projektplan inför Öfolkets årsmöte 9 mars 2017
Projektplanen godkändes av årsmötet 9 mars 2017
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Byggnadsgruppen
Uppsättning av hängrännor och stuprör samt putsningsarbeten av sockel och
trappor återstår utvändigt på huset.
Inomhus ska det målas och tapetseras.
En terrass på baksidan huset planeras.
Tankar finns om att skapa en scen. Lite arbete med målning, putsning och
ventilation återstår på bl.a. på toalettbyggnaden.
Interiörgruppen
Planerat för 2017 är att slipa och såpa alla golv, slipa och måla alla tak, lister,
dörrar och foder. Alla väggar ska tapetseras/målas. I det lilla rummet ska
tegelväggen bakom kaminen tas fram och göras iordning. I köket ska vedspisen
renoveras.
För att bevara det kulturhistoriska värdet av stugan på Storön bör hänsyn tas till
byggnadsmaterial och arbetets utförande. Det bör anpassas till byggnadens
ursprungliga utförande eller den tidstypiska stilen för interiör i början av 1900talet. Ingreppen bör begränsas så mycket som möjligt alternativt att använda en
varsam upprustning där ingrepp krävs.
Omgivningsgruppen
Omgivningsgruppens planerade verksamhet 2017
Brygga i norr: Den 27 januari 2017 träffade Mattias Pettersson och Ingvar
Sjöholm från Öfolket fritidschef Inge Larsson och framhöll vikten av att
bryggan snarast kommer på plats. Preliminärt har vi lovats att det ska vara klart
innan midsommar. Besked från Inge Larsson ska komma före sista februari.
Vi kommer fortsatt att bevaka frågan och vid behov puffa på Teknik- och
fritidsförvaltningen om denna brygga.
Stigar och rastplatser: Vi kommer fortsatt att puffa på Teknik- och
fritidsförvaltningen så att stigröjning som påbörjades 2016 kan fortsätta och det i
större omfattning. Det gäller även att rast-/sittplatser ska ordnas på några ställen
i anslutning till stigarna. På några stigar är det önskvärt att en ganska ordentlig
röjning görs så att stigarna blir framkomliga även för dem som inte är så
spänstiga, medan andra stigar kan röjas något enklare, det är inte realistiskt att få
”promenadstandard” överallt. Stigarna ska även märkas ut med färgmakeringar
på stammar med mera, och vägvisningsskyltar (som till största delen redan
finns) sättas upp. Detta arbete planerar omgivningsgruppen att ordna själv, efter
viss avstämning med Teknik- och fritidsförvaltningen. Det kan även gälla en del
enklare/kompletterande röjning. Två avsnitt av stigarna är också i behov av
spångar.
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Rast-/sittplatser ska i första hand ordnas vid nya bryggan i norr och vid stigarnas
ostligaste punkt ut mot Vänern. På dessa båda ställen även grillplatser.
Sittbänkar även på fler ställen i anslutning till stigarna.
Arbeten i husets närområde: Vi vill iordningställa den gamla jordkällaren. För
att klara det planerar vi att söka bidrag till material.
Vi planerar också att undersöka brunnen och se om vi kan ordna så det går att ta
dricksvatten där, och i så fall rätta till brunnen och ordna en brunnsöverbyggnad
med möjlighet att hissa upp vattenhink.
Tvättställ vid mulltoorna.
Sågning av plank att användas till jordkällaren och andra ändamål.
Ny grillplats en bit ovanför huset.
Färdigställande av två tunngrillar (arbetet påbörjat): En placeras på ovannämnda
grillplats, den andra vid befintlig grillplats nere vid bryggan.
Undersöka möjligheten att anorna en enkel liten utomhusscen i södra utkanten
av området, ovan trädgårdslandet, där det funnits ett stall en gång i tiden
Vassröjning.
Det är önskvärt att vass kan röjas på flera ställen intill Storöns stränder. Vi ska
undersöka olika möjligheter att få det gjort.

Trädgårdsgruppen
Trädgårdsgruppens planering för 2017.
Under 2017 tänker vi dela upp odlingslandet i 4 kvarter avgränsade av gångar.
Det blir då lättare att sköta och kan då också fungera bättre för växelbruk i
odlingen. Gångarna skall eventuellt täckas med bark eller sågspån. På ena sidan
av landet blir det en rosenportal som kan inhandlas färdig eller byggas av någon
händig inom föreningen. Vi skall odla potatis, lök, baljväxter, några lite äldre
grönsaker eller rotfrukter som t ex kålrot, mangold och majrova och även
blommor som solroser och ringblommor för att få mer färgprakt.
Vid entrén till trädgården har vi planer på att uppföra en gärdesgård av granvirke
som ansluter till den redan befintliga portalen. Det kan bli ett lämpligt projekt
till en gemensam arbetsdag på ön.
På norrsidan av huset önskar vi en hårdgjord uteplats med grus eller
naturstensplattor och en tidstypisk trädgårdsmöbel. Vi hoppas att den
outnyttjade delen av pengarna från Erik Pettersson i Risas Minnesfond bl a. kan
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användas till detta. Vi vill också anlägga några rabatter runt stugan för perenner
t ex. stockrosor, riddarsporrar, akleja, prästkrage, löjtnantshjärta, hosta m.fl.
Utanför de klippta gräsytorna tänker vi oss blomsterängar och för att få till stånd
dessa måste ormbunkar, sly , tistlar m.m. hållas efter med slåtter eller svedjning
( också ett lämpligt projekt på en gemensam arbetsdag).
Dokumentationsgruppen
Ett möte på Storön med kommunarkivarien Margareta Nilars angående den
utställning om Storön som visades under Vänerveckan i juli 2016 ställdes in på
grund av dåligt väder. Detta planeras in under 2017 i stället. Utställningen
kommer att i valda delar permanentas i huset på Storön och sättas upp på väggen
mot köket i det mindre rummet.

_____________________
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