
Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens byaförening. 894701-8134.
 Plats/Tid:   Folkan  18/4 2021 kl. 18:30

Närvarande:   På plats: Östen, Hans, Benny På Teams: Mona
Agenda:

1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
2. Val av sekreterare, Hans
3. Val av Justerare, Benny   OK Benny  20210421
4. Godkännande av dagordning, Ok
5. Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll, Ok
6. Ekonomi, saldo: 81.768 kr

a) Varav 25.800 kr = 129 st inbetalda medlemsavgifter för 2021.
b) Vi väntar på ca 10.000 kr i driftsbidrag för välskött hockeyplan.

7. Diskussion kring eventuella projekt/arbeten inom Örviken
Arbeten/Projekt som bör/skall genomföras nu under första halvåret:
* Vi har nu flyttat vindskyddet till Svinögrundet, även björkved finns så att inte besökare eldar upp
skogen runtomkring. Vår/sommar arbetet kvarstår att vindskyddet skall rättas upp innan vi anser det
klart.
* Ansökan, inköp och uppbyggnad av utedasset vid badplatsen. Vi har planerat för en Jadestuga och
inredning och slamtank från Danfo. Vår ansökan om bidrag är på 89 000 kr.
Vi bör utse en arbetsgrupp för projektet. Förslag: Kalle Pettersson, Hans Ackermann, + fler. Vi väntar
ännu på att bidraget godkänts.
* Vi har ansökt om Ferieungdomar även i sommar, 4 + 1. Vi ska försöka få till en websida som vi kan
anse vara en sådan. Ferieungdomarna arbetar 3 veckor med start v25. Hjälp med handledning kan
behövas.
Kom gärna med beskrivning av något som Ferieungdomarna kan hjälpa oss med.
* T.ex. gallring av "genvägen" från Timmerviksvägen mot Farleden. Många använder ”genvägen”.
* Byte av sarg på hockeyplanen, arbetsgrupp bör utses.
* Kulturhistoriskt arbete i Örviken. Här har vi ju fått bidrag, så vi försöker starta upp innan sommaren (när
alla fått vaccin). Då har deltagarna möjlighet att "tänka"/planera under sommaren. Så tar vi tag i det stora
arbete i höst.
* Vi beslutade att avvakta när det gäller att lämna in fler bidragsansökningar nu innan sommaren.
Vi vill först se vilka beslut vi får, på de ansökningar som nu är inlämnade.

Vårmöte/Informationsmöte/Årsmöte skjuter vi till i höst, 22 Aug. PGA rådande omständigheter.
Vi tänkte ju få hit:

- Kommunen för information och diskussion om Kisaska.
 - Länsstyrelsens för inf. från deras genomförda Havsforskningsprojekt.
 - Boliden för inf. 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.
 - Vi beslutade att ha en "Dikesrensnings dag" 23 Maj, start 10.00 från Folkan.

- Majbrasa kommer att tändas men ingen övrig aktivitet från oss i Byaföreningen.

8. Informationspunkt
- Samverkan och planering av möten mellan oss i Bya och S-föreningen. De är helt klart med på samverkan.
*Sundgrundsbron - Trafiken framöver, Cykelväg över bron är upptaget inom kommunens organisation.
- Underhåll av vägarna i Örviken, Degerövägen, Timmerviksvägen och Strandspåret? Timmerviksvägens "innevånare"
har skickat in en skrivelser till kommunen. Frågat Lorenz Burman, om hur deras väg kommer att behandlas framöver.
Väntar på svar. Strandspåret har vi inte undersökt med, måste höra om de också gör skrivningar.
- Owe A om Flytbrygga på Nyön, samt några trasiga lampor där. Kan detta begäras via Kustnära utveckling ?

9. Övrigt
- Benny kollar med kommunen om trädfällning kan ske söder om Farleden, från Knopgränd bort mot Bad-parkeringen.
Kolla även med Ove N om de har invändningar.
- 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 vi inte blir påförda några kostnad för detta.

Nästa Styrelsemöten 23/5 18.30 på FH

Mötets avslutades

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


