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Se mer information om Byaföreningen på FaceBook gruppen och 

http://www.orviken.se 
Hej! 
Här kommer information om vår Byaförening i Örviken. Den årliga medlemsavgiften 
till Byaföreningen, är 250 kr för hela familjen. Använd bifogat inbetalningskort och 
betala via plusgiro nr: 622643-5, helst i februari. OBS !  Ange namn och adress. 
 
Vi kommer att ha ett kombinerat årsmöte och informationsmöte 15 Maj.  
 
Vi har även i år en allmän städdag för dikeskanter och badet, tennis och ”hockey”-
planen. Det blir i år söndagen 15 Maj, samling vid Folkan kl 13.00. Se vidare 
på anslags-tavlor och webb-info, samt FB Örviken-gruppen 
 
Byaföreningens sektioner håller igång flera av våra anläggningar i byn, STORT 
TACK till er som engagerar er. 
 
Vi har i år köpt in en bättre begagnad skoter så att vi skall kunna ha välpreparerade 
skidspår och välpreparerad pulkbacke vid Vithatta. De är väl värt ett besök och med 
helt ny grillplats. Ved finns där. Hockeybanan har fått två nya Carportar och ett nytt 
förråd för att kunna förvara skoter och annat materiel. Banan skottas, plogas och 
spolas av sektionsmedlemmarna på ett mycket utmärkt sätt. Vilket gör att vi alla kan 
åka skridskor här i byn. Vi planerar även i år för att ordna en hockeytävling. Så sätt 
igång och träna. 
 
Vi planerar också för att fira in våren med sedvanlig Valborgsmässoafton i Örviken. 
Blir som vanligt på Hockeyplanen mellan Haxgatan och Mastgatan och vi behöver 
hjälp med ris. Braständning ca: 19.30. 
 



BYABASTUN är gratis att använda om den står kvar på sin plats. Den står på 
Byaföreningens arrende vid bryggorna, nedanför Styrbordsgatan. Vill ni frakta bort 
den till annan plats här i Örviken, är hyran 200 kr.  För hyra kontakta  
Peter Björkman, Styrbordsgatan 7,  070-661 03 02  
 
Ni vet att ni kan besöka Lill-ÖN längst Österut på Svinviksgrunden, där finns en 
Grillplats och ett Vindskydd, som ni kan besöka både vintertid och sommartid. VI 
har ju också kvar Ny-Ön utanför Örvikssågen, där det finns en grillplats och en 
bastu på pållaren, för båtfolk på sommaren eller skid/skoterfolk på vintern. Ta 
gärna med ved. 
 
I år planerar vi för en Pimpeltävling söndagen den 3 April, vi håller till i 
Timmerviken som vi gjort senaste åren.   
 
Byaföreningen och FolketsHus har gemensamt införskaffat en Hjärtstartare.  
Den finns i foajen på Folkan, att använda för alla.  
 
En sektion inom Byaföreningen har ordnat lite olika träningsgrupper på FolketsHus.  
Bla. Tabataträning, Innebandy för barn, löpträning och Gymmet i källaren. 
Gymmet är öppet för alla medlemmar, Kontakta Jonas Westerlund Sandin 070-
3893700. Och vi hjälps åt att städa som vanligt. Varför inte använda vårt finfina 
Utegym, vid lekplatsen och hockeybanan, när det går mot sommaren. 
  
När sommaren så småningom kommer, passar vi på att puffa för vår finfina 
badstrand, där vi kommer att sätta upp ett nytt fint utedass innan sommaren. 
 
Vi hoppas att vi även i år kan få några duktiga Ferieungdommar som hjälper oss 
med att underhålla de olika platserna vi har i byn, Badstranden, Bryggorna, 
Vithatta, Hockeyplanens olika förråd, Folketshus m.m.  
 
Vi brukar också ha en välbesökt Suringfest med Trubadur, nere vid bryggorna, 
men fjolårets blev inställd, förståeligt (Ni Vet Varför). Hoppas vi kan köra den i år. 
 
Vi vill att ni hör av er om ni har idéer om saker som vi skulle kunna göra i byn, som 
kan intressera andra bybor. Hör även av er till någon av oss i styrelsen om ni vill 
bidra med arbete i någon av sektionerna eller engagera er i vår styrelse.  
 
Styrelsen för Örvikens Byaförening består 2021/22 av 
 
Ordförande  Östen Hansson,  Babordsgatan 14,  070-6347202 
Kassör  Åsa Pettersson,  Styrbordsgatan 10 
Sekreterare   Hans Boman,  Haxgatan 29 
Ledamot  Benny Eckhardt Mastgatan 35 
Ledamot  Mikael Sundkvist,  Haxgatan 9 
Ledamot  Mona Holmgren,  Timmerviksvägen 8 
Ledamot  Lars-Anders Burman Degerövägen 42 
Ledamot  Johanna Hagström Strandspåret 19 
Suppleant  Jonas Westerlund,  Mastgatan 9 
Suppleant  Carina Eckhardt,  Knopgränd 8 
 

 
Se mer information om Byaföreningen på FaceBook och http://www.orviken.se 


