PROTOKOLL
Ö-folkets styrelsem öte 2019 -12-lO.
Möte i Samverkets lokal i ÅmåI.
Nåirvarande: Lasse Lind, Karin Lindahl, Sofia Lööf, Ingvar Sjöholm, Anders Hedin och
Kajsa Weiderstrand.
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Punkt l-4pädagordningen. Mötet öppnades.Dagordningen godkiindes. Ingvar Sjöholm
valdes som mötesordftirande. Karin Lindahl valdes till mötessekreterare. Kajsa
V/.id"rrtrand valdes att justera protokollet.
Ekonomiskt läge. God ekonomi. 29700 kr i kassan. 12000 kr i utgifter och 13000 kr i
inkomster under året. Bidrag från kommunen hälften av vad som söktes (2500 av 5000
kr). Flera extra bidrag från besökare under divese arrangemang under sorlmaren.
Vad har hänt i de olika grupperna under året.
Hiinvisning till fiiregående protoll från styrelsemöte 29 aug. Ytterligare redovisning
fran grupperna: Husgruppen: Nytt staket på altanen utfort. Elkontakter inköpta som
skall sättas upp av Karlbergselever under ledning av el-liirare Anders Nilsson vid
lämpligt tillftille. Omgivningsgruppen: Norra bryggan mycket välbesökt. Saknas toa
här. Besökare tar sig till torpets mulltoa, som nu kan behöva kontrolleras och
kompletteras med nedbrytningsfråimjande matrial. (Styrelsen, ftirslagsvis, Anders
kontaktar leverantören Granlund om detta).."-Behovet av mulltoa vid norra bryggan tas
upp vid nästa möte med kommunen. Ventilationsschakt utfort på jordkällaren. Ytteroch innerdörrar monterade på jordklilla.ren. Åtötstår stensättning runt om samt
taktäckning med jord. Utsättning med stakkäppar av läget fiir återuppörande av uthus
(framtida utematsal) utfiirt. Ny modellbyggnad demonstrerad av Ingvar. Ritning ftir
bygglovsansökan skall utfiiras innan kontakt med länsstyrelsen tas. Karin å1y'og sig att
forsöka fii till en sådan. Lasse tar kontakt med liinsstyrelsen om möte. Ingvar kommer
också att delta i detta. Lasse redogjorde ftir kontakt med kommunen (Bobo) om
stigarna men har inte fätt någon ytterligare information från Bobo eller Viklor
Weiberg. Kommunens brist på engagemang i naturreservatets skötsel vill mötet få
framfiirt till låinsstyrelsen och då ta upp jiimftirelse med hur Västkuststiftelsen arbetar i
andra reservat i regionen.
Trädgårdsgruppen: Vissa skötselkrävande grödor som störbönor lyckades inte p g a att
ingen i gruppen hade möjlighet att passa odlingarna kontinuerligt. Vattenslangen blev
igentäppt av dy då den låg på botten. Stabil upphängning skall utfiiras infiir nästa
säsong. En skördefest med egenodlade potatis och grönsaker kunde dock hållas i
samband med sista arbetsdagen i september. Fin blommning av sommarblommor i
landet. En omgång billiga blomsterlökar sattes runt stugan och i landet ftir ytterligare
vårblomning. Slyröjning och slagning av högt gräs samt gräsklippning blev utfiirt av
initiativrika ö-folkftrafter vid flera tillf?illen som god hjälp till trädgårdsgruppen.
Dokumentations- och informationsgruppen: Lasse redogjorde ftir sina kontakter ang
framställning av en informationskarta till anslagstavlan, se bilaga. Mötet ansåg att
ansökan bör ställas till kommunen om bekostnaden av denna.
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Anders och Ingvar önskade en dokumentation av ftireningens ftirsta tid och även vad
som foregått bildandet av fiireningen. Bilder och beskrivningar över denna tid iir
intressanta fiir helhetsbilden. Mötet tog inga beslut om detta men den som sitter på
sådant material bör uppmanas att dela med sig av detta till ftireningen, ftir en eventuell
senare sammanställning.
Pågående projekt med planerad fortsättning nästa år.
Se foregående styrelsemötesprotokoll från 29 aug samt fiiregående punkt i detta
protokoll avseende:
Fortsatt arbete med norra bryggan med bl'a'sanitåibyggnad, grillplats, fortsatt
måirkning av stigar, uppftirande av spänger till Torskön och Utholmen. Ingvare tar
"kontakt med Viktor Weiberg fiir att ordna ett möte. Lasse deltar också i mötet.
Informationskarta. Mötet beslutade att i fiirsta hand gå vidare med Mikael Skalstads
fiirslag, se bilaga.
Återuppbyggnad av uthus. Lasse tar kontakt med liinsstyrelsen och ftirsöker ordna ett
möte diir även Ingvar deltar, diirefter eventuell bygglovsansökan till kommunen.
Arrangemang, besök och möten som ägt rum på ön under året.
29 jtni. Välbesökt natur- och musikvandring under ledning av Barbara Sandell.
ll-l2juli Tina Liljeroth och dotter tillsammans med Gunnar Bergman och Lasse Lind
som då monterade utställningen i salen i stugan.
20 -21 j uli. Kaj akgrupp med Jonas Alexandersson.
27-28juli. Barbara och Robban Ingvarsson med son och kompisar. Övernattning,
tipspromenad, grillfest.
Arbetsdagar ftir ö-folk hölls ftrsta lördagen i maj, juni (inställt), juli, augoch sept.
Sista arbetsdagen med skördefest.
Förslag till program fiir nästa år.
Ingvar ftireslog en invigning av noma bryggområdet. Även visning av framtida projekt
vid stugan kan då göras fiir intresserade. Ytterligare planering fiir nästa år fär anstå till
årsmötet och då den nya styrelsen tar vid efter årsmötet.
Underhållsfr ågor, problem.
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Viktigt att ftireningen har tillgang till båten tidigt på året och så sent som möjligt på
året. I år flyttades båten upp till Säffle redan i september.
Öwiga frågor.
Ingvar gav ftirslag till valberedningen på nya ledamöter i styrelsen, Jörgen Wennerberg
och Joakim Karlsson (ftrnåirvarande suppleant i styrelsen).
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Bilaga till protokoll f<ir ö-folfets styretsemöte 2019-12-10
Karta över Storön med byggnader bryggor, stigar m.m. fOr öfolkets
anslagstavla på Stgrön
Antecknat 10 d,ec 2019 av Lasse Lind
Framställning av karta
Kerstin Liunqvist. Dals Rostock. Skicklig illustratör sQm p-tksårelpelat med kartor
tidigare. Hon beräknar att det skulle kosta ca 20 00d kr för oss ätt destalla en karta
av trenne.
xommänar.'skulte säkert bli mycket bra, men alldeles för dyrt för oss.
Mikael Skalstad. Forshaqa. Gör kartor åt bl.a. orienteringsklubbar. Har skickat ett
prov som-visai hur stilen på en karta skulle kunna bli, det är inkopierat nedan."- .;
Skalstad beräknar följande kostnad: "gissar jag på mellan 4-6 timmar ä 320:- timmen
+ 60/o moms."
Kommentan Provet ser helt ok ut. Tidsåtgången kanske blir lite större än han gissat
på, då jag tror att det är ganska många detaljer vi måste diskutera med honom. Säg
8 timmar, då blir det 8 x?20.kr x 1,06 = 2714 kr inkl rRorns..Tryck av karta
4siqn, Sölvesborg. Har tryckt Länsstyrelsens nya affisch om Tösse skärgård. Svarar
så här på,förfrågan:
"Tack för din förfrågan. Vi har en minsta order om 1.500:- ex moms. Det är ju inte
relaterat till själva produkten. Produktens pris vid lite större order ar jd myciiet lägre,
men skall vi göra enstyck så f-aq vi maskin, material och resurskostnad som vi :
Men då är det bättre att vi gör en väderbeständig GAP-Skylt. Håller i väta å vind
minst 25-30 år.
41, 1.375- ex moms
A2 , 935:- ex momE"

i

.,Två'Trvckare. Amå|. Svarar så här på förfrågan:
"En spontan tanke är att det kanske vore lämpligare med en skylt av aluminium? Vi
kan naturligtvis pr!_1ta affich på banderollmaterial, det håller ganpka lä.r1ge,
men efter ett par år så stelnar den och blir skör, och bläcket bleknar. En
aluminiumskylt däremot, håller betydligt längre.
En affisch i PVC-material, storlek A2, eller A1 kostar 482- + moms
En plåtskylt i samma storlek får ni för 600:- + moms"
Övrigt. Mikael Skalstad som kan göra kartan har sagt att han också kan formedla
kontakt tilltryckare.
Summering
Om vi anlitar Skalstad och Två tryckare skulle totala kostnaden kunna bli cirka 3500
kr inkl. moms för ett ex av väderbeständig karta i storlek A1 eller A2.

