Projektplan för Storön 1:1 Åmål

1 Projektidé och bakgrund Storön 1:1 är ett torp som byggdes 1850
med ett boningshus och senare kompletterades med ytterligare ett
boningshus och ett antal uthus. Torpet var bebott fram till 1930. Därefter har husen utnyttjats av bl.a. polisens fritidsförening och Åmåls
scoutkår. Idag finns endast ett boningshus kvar och grunder till flera
uthus och ytterligare ett boningshus. Omgivningarna har växt igen
och kräver röjning. Boningshuset behöver grundligt renoveras om det
ska finnas kvar. En jordkällare och en färskvattenbrunn går att återställa i användbart skick. Scouterna som använt torpet för sina läger
har ingen möjlighet att själva sköta upprustningen.
Detta var orsaken till att den ideella föreningen Öfolket bildades i
mars 2013. Föreningen samlar människor som är beredda att lägga
ner arbete för att rusta upp hus och omgivningar. På kort tid fick
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föreningen över 100 medlemmar och de delades in i 5 olika
ansvarsområden: boningshusgrupp, inredningsgrupp, trädgårdsgrupp, omgivningsgrupp samt en dokumentationsgrupp.
2. Projektets syfte. Öfolket vill återställa boningshus i gott skick för
att kunna användas vid övernattning av scouter och andra. Inredningen vill vi så långt möjligt återställa som den var för 100 år sedan för
att visa hur folk levde på den tiden. Av ruinerna vill vi återuppbygga
stall och smedja. Även de närmaste omgivningarna vill vi återställa så
som de en gång varit med stengärdsgård, körsbärslund, trädgårdsland och rabatter med ursprungliga arter. Ön ska göras tillgänglig för
allmänheten genom att strövstigar märks ut och röjs. Ön har utmärkta bär- och svampmarker och ett rikt djurliv. En jättegryta har hittats
på ön. Ön är en del av ett naturvårdsreservat och för att allmänheten
ska kunna utnyttja detta som rekreationsområde krävs att det görs
lättillgängligt. Öfolket vill förbättra befintlig brygga med en tillbyggnad, som är klar att läggas på plats, samt bygga ytterligare en angörningsplats på öns norra sida.
3 Projektets mål. Vi vill göra området tillgängligt för allmänheten för
ett rörligt friluftsliv. Huset ska göras lämpat för övernattning med de
sanitära hjälpmedel som är nödvändiga: toaletter, vatten, elplatta för
enklare matlagning. Scouterna och andra föreningar ska kunna använda torpet för läger och andra begivenheter. Allmänheten ska
kunna få en inblick i hur livet kunde te sig för 100 år sedan för en
familj som levde på jordbruk och fiske.
4. Genomförande. De närmaste planerna kan delas upp i 9 delmål:
a. Helrenovering av hus och grund.
b. Återställa jordkällare, stall och smedja i brukbart skick.
c. Nödvändiga sanitetsanläggningar.
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d. Återställa brunnen för färskvatten.
e. Röja stigarna runt ön och leda fram till utsiktsplatser.
f. Ordna anläggningsplatser för båtar och bygga en ny brygga.
g. Återställa trädgården med växter, grönsaksland m.m.
h. Göra en tidsenlig inredning av boningshuset.
i. Dokumentation och information om torpets historia och hur
familjen levde.
5. Budget och finansiering. Vi har av kommunen fått ett bidrag på
120000 kr till materialkostnader. Genom arbetsförmedlingen har vi
fått löfte om en snickare med två medhjälpare för att utföra snickeriarbeten. Röjningsarbeten kan utföras som feriearbete åt ungdomar.
Vårt eget ideella arbete är svårt att uppskatta men kan säkert lågt
räknat uppgå till 120 000 kr. Kommunens bidrag kommer att räcka
huvudsakligen till grundläggande yttre upprustning av huset (enligt
delmål a ovan) För att möjliggöra genomförande av ytterligare delmål
ansöker vi nu om bidrag från regleringsfonden.
Hos Allmänna arvsfonden är ansökt om 60 000 kr.
6. Uppgifter om föreningen och sökt belopp
Föreningens namn

Öfolket

Adress

Fryxellsgatan 67

Postadress

66235 Åmål

E-postadress

gunnar.amal@telia.com

Hemsida

www.ofolket.se

Bankgiro

163-2983
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Organisationsnummer

802471-1783

Kontaktperson/ projektledare Ingvar Sjöholm 0762 630736
Antal medlemmar

132

Ansöker om belopp

120 000 kr

Åmål den 17/2 2014

---------------------------------------------

---------------------------------------

/Ingvar Sjöholm, ordf./

/Gunnar Bergman, sekr/
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