PROTOKOLL
Ö-folkets styrelsemöte 2019-08-29
Möte hos Lasse Lind och Renée Olsåker på Edsgatan 11 i Åmål.
Närvarande: Peter Karlsson, Lasse Lind, Karin Lindahl, Ingvar Sjöholm, Anders Hedin, Kajsa
Weiderstrand och under senare delen av mötet Renée Olsåker.
1. Ordförande Peter Karlsson öppnade mötet och läste igenom föregående protokoll.
2. Summering av vad som gjorts hittills i år.
Ingvar gick igenom områdesgruppens pågående projekt.
Norra bryggan lades på plats den 19 juni efter helrenovering i tre arbetsdagar av öfolk. Kommunen ordnade transport, fastgöring och landgång. Viss vassröjning har
utförts av en entreprenör anlitad av kommunen, Röjningen föregicks av en rundtur
med båt där bl a Ingvar och Bengt Malmén deltog och visade på platser där man ville
ha bort vass i första hand. Vid norra bryggan och vid norra sidan av gamla
hamnbryggan har vass röjts.
Slyröjning har gjorts vid grillplatsen vid hamnbryggan. Gräs och sly har röjts runt
grunden för det gamla rivna gårdshuset som vi planerar att återuppbygga.
Dörrar och ventilation har ordnats till jordkällaren. Montering av ytterdörr pågår nu.
Ulf Gren ansvarar för sophämtningen på öarna i reservatet. Mycket sopor i år. Han kör
turer på fredagar och måndagar och ibland extra turer. Vedleverering till grillplatser på
andra öar diskuterades men kommunen har tackat nej till erbjudandet från ö-folket att
mot viss ersättning köra ut ved till dessa.
Lasse redogjorde för utförd stigmarkering. I år har stigarna med röd och vit markering
utförts med färgprickar på träd. Blåmarkeringen och delvis röd markering har utförts
tidigare. Återstår att märka ut den gula och orangea stigen. En uppdatering av
stigkartan har gjorts, finns att printa ut i A4-format i färg. Ö-folkets egen anslagstavla
vid hamnen har färdigställts och är klar för uppsättnig av informationsmaterial.
Dokumentationsgruppen har satt upp en tavelsamling med information om Storötorpets historia och arbetet med renoveringen på norra väggen i stora salen.
Anders meddelade att husgruppen inte kunnat utföra några nya arbeten i sommar inne
i huset men att det kommer så småningom.Det gäller elsystem, inredning, lite målning
och murning runt kamin och spisar m.m. Utanför huset har åtgärder vidtagits för att
hålla grävlingfritt under huset.
Trädgårdsgruppen meddelade att de odlat potatis i pallkragar, satt lök och sått bönor,
squash, dill och blommor i landet. Planterat hallonbuskar i en del av landet . Skött om
odlingarna vid flera tillfällen. Klippt gräs. Skördat. Vattnat från regnattentunnor.
Vattenpumpen med sjövatten strulade men kan lätt åtgärdas inför nästa säsong.
3. Planering av arbetsdag med skördefest den 7 sept.
Lasse lägger in information på hemsidan och i föreningsnytt på PD. Två fasta båtturer
kl 10 och k 14 från Tössebäcken. Gemensamma arbeten på förmiddagen (t ex röjning
av gräs och sly, arbete med jordkällaren, städning i landet och i stugan, potatis och

grönsakskokning) och sedan skördefest på eftermiddagen med grillning av korv och
egna medtagna grillrätter samt bjudning på potatis och grönsaksgryta från landet.
4. Fortsatta arbeten under hösten.
Huset: Utbyte av elkontakter till sådana av äldre modell bör kunna göras. Lasse
beställer kontakter när det är klart vilka som kan fungera.
Jordkällaren: Taktäckning med sten och jord.
Planerade återuppbyggnaden av gårdshus: Lägesutsättning med stolpar och möte med
representanter för länsstyrelsen och kommunen på plats för att få klartecken om att gå
vidare med projektet.
Lasse skall undersöka om en illustrativ karta kan göras över ön med stigar och
rastplatser och som sedan skall sättas upp på Ö-folkets anslagstavla.
Kommunen skall kontaktas om deras åtagande för bryggor och stigar i reservatet.
Bojar skall finnas vid bryggorna så fler båtar får plats. Järnvägsräls som inte kom till
användning vid norra bryggan bör kunna användas för bättre förankring av flytdelarna
på gamla hamnbryggan.Sop-toa byggnad vid norra bryggan. Grillplats och badplats
vid norra bryggan. Spänger ut till Torskön och Utholmen ( även till dessa kan
överbliven räls användas). Mer vassröjning enligt den inventering som gjorts med
vassröjningsföretaget. Ingvar och Lasse håller i kontakterna med kommunen. Ingvar
främst om bryggorna samt vassröjning. Lasse främst om stigarna.
5. Nästa möte.
I december då året summeras.
Vid pennan
Karin Lindahl, sekreterare.

