
Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens byaförening. 894701-8134.
 Plats/Tid:   Folkan  21/2 2021 kl. 18:30

Närvarande:   På plats: Östen, Hans. På Teams: Mona, Benny, Carina, Åsa
Agenda:

1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
2. Val av sekreterare, Hans
3. Val av Justerare, Mona
4. Godkännande av dagordning, Ok
5. Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll, Ok
6. Ekonomi, saldo 60.000 kr

a) Vi  har nu fått slutbetalningen av Utegymmets bidrag från Länsstyrelsen 27 tkr.
b) Årsavgifter, Infoblad och PG inbetalningskort utdelade till alla i Byn.
Hjärtstartaren som vi har tillsammans med FH på 3 år Här har vi lämnat in autogiroansökan för att få
ner kostnaden, något.

7. Diskussion kring eventuella projekt/arbeten inom Örviken
Arbeten/Projekt som bör/skall genomföras nu under första halvåret:
* Vi tar fram en arbetsgrupp för att flytta vindskyddet till Svinögrundet. En timmerkälke eller likande till
skoter behövs. Planeras att utföras innan slutet mars.
* Ansökan, inköp och uppbyggnad av utedasset vid badplatsen. Vi planerar för en Jadestuga och
inredning och slamtank från Danfo. Östen har haft dialog med Länsstyrelsen, vilka hanterar vår
ansökan, och de har beslutsmöte om ca 2-3 månader. Vår ansökan är på 89 000 kr.
Vi bör utse en arbetsgrupp för projektet. Förslag: Kalle Pettersson, Hans Ackermann, + fler.
* Ska vi göra en bidragsansökan från Arvsfonden och Kommunen för utveckling av området vid
Byaföreningens arrende vid Båthuset ? Med en utedansbana vid/på bryggorna för motionsdans för 65+ ?
Eller en bidragsansökan för att bygga en "Sommar multiplan" på Hockeyplanen ?
Ansökan behöver vara inne senast i början av juni och de kan besluta tidigast 22 sept. 2021.
Finansiering 70 % Arvsfonden och 30 % av Kommunen.
Beslutades: Östen och Hans arbetar fram en ansökan. Vi presenterar detta sedan vid årsmötet. Där tas
också det slutgiltiga beslutet om projektansökan skall lämnas in. Kan tidigast byggas sommaren 2022.

Vårmöte/Informationsmöte/Årsmöte planerar vi att hålla den 13 Juni.
- Försöker få hit Kommunen för information och diskussion om Kisaska.

 - Länsstyrelsens för inf. från deras genomförda Havsforskningsprojekt.
 - Boliden informerar om deras geotekniska undersökningarna på Degeröberget.
 - Vi visar våra planerade projekt/arbeten i Örviken. Vi informerar om  Multiplanförslaget, Utedansbana
       för +65, Utedasset vid Badet, m.m.

8. Informationspunkt
- Samverkan och planering av möten mellan oss i Bya och S-föreningen. De är med på samverkan, men de tvekar att ha
ett infomöte, med anledning av Pandemin. De  återkommer i frågan. Blir deras möte av hoppas vi att få information om:
*Sundgrundsbron - Trafiken framöver
*Översiktsplan även gällande Pokerbacken
* Tomter som finns i Örviken
- Underhåll av vägarna i Örviken, Degerövägen, Timmerviksvägen och Strandspåret, är dessa enskilda vägar?
samfällighetsföreningar?
Vi försöker kontakta Lars-Anders Burman, som troligtvis kan ge oss information, om dessa vägar kan bli Kommunala
vägar, som övriga kommunala vägar i Byn.

9. Övrigt
- Peter Björkman och Mattias Sjöstedt har tillfrågats om våra planer att bygga till Pumphuset med ett
handikappanpassat WC. De har inga invändningar mot detta.
- Koll med kommunen om trädfällning på Vithatta. Jonas har fått kontakt med Kommunen och de hörs om Solkraft kan
komma och fälla träd. Carina och Jonas markerar de träd vi önskar få fällda. Solkraft gör sedan den slutgilltiga
markeringen för de träd som de ska fälla. Vi måste  se till att ingen kostnad för detta blir påförda oss.

Nästa Styrelsemöten 18/4, och 23/5 18.30 på FH

Mötets avslutades

Ordföranden Östen tackade deltagaren för visat intresse, och mötet avslutades.
Vid protokollet Hans Boman


