
Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens byaförening. 894701-8134.
 Plats/Tid:   Folkan  8/8 2021 kl. 18:30

Närvarande:   På plats: Östen, Hans, Åsa, Jenny Johansson och Jonathan Augustin
Agenda:

1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
2. Val av sekreterare, Hans
3. Val av Justerare, Åsa
4. Godkännande av dagordning, Ok
5. Örvikens Websida uppdateras av Jonathan, som visade och beskrev den.

Vi som var närvarande fick en genomgång hur först Jonathan varit en av våra 5
Sommararbetare, och hade uppdraget att göra en Websida som vi kan vara stolta över. Östen
som har haft tidigare kontakt med WDO fick möjligheten att ta med Jonathan till dem och få
en genomgång hur en websida bäst konstrueras. Därifrån har Jonathan gjort ett fantastiskt jobb
och fått till en härlig sida där vi får möjlighet att presentera Örvikens Byaförening samt vad
vi/man kan göra i Örviken, både sommartid och vintertid. Även Örvikens Folketshusförening
presenteras här. Vi föreslog att Jonathan kommer och visar upp websidan för alla bybor den
22 aug, på Informationsmötet, och efter den presentationen kan vi releasa den officiellt, så att
alla kan se www.orviken.se.

6. Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll, OK
7. Ekonomi, saldo:  för tillfället 81.659 kr

a) Varav 25.800 kr = 129 st inbetalda medlemsavgifter för 2021.
b) Driftsbidraget för välskött hockeyplan har inkommit efter räkenskapen för
årsresultatet 2021 april, Vi har också ansökt om Latrinbidrag till Badplatsen, samt
bidrag till Tennisbanan.
c) Vi måste sammanställa och slutrapportera projektet Carportar och förråden vid
hockeyplanen, Åsa skickar fakturorna till Hans som försöker sammanställa och
skicka in, så att vi får detta bygdemedels-bidrag på ca: 12.000 utbetalt.

8. Diskussion kring eventuella projekt/arbeten inom Örviken
Arbeten/Projekt som bör/skall genomföras nu under andra halvåret 2021:
* Placera vindskyddet på Svinögrundet på rätt ställe, nu när Feriearbetarna har målat
upp detta så fint.
* Uppstart av projekt: -Nytt dass vid badplatsen. Östen kallar Bad-gänget
*      - Kulturhistoriskt arbete i Örviken, Hans kallar deltagarna i slutet av
aug.

     - Ställa i ordning gamla fotbollsplanen för vinterparkering av båtar.
Här har Peter Björkman och Jonas Markström begjort ca 6000 kr för att kunna sätta
upp en bom, vilket vi godkände på mötet.
Arbeten/Projekt som förbereds för att utföras första halvåret 2022
* Inf. angående bidragsansökan för utveckling av området vid Örvikens Byaförenings
arrende, vid Båthuset, vi beslutade att ansöka om bidrag på 200.000-250.000 för att
iordningsställa bryggområdet, enl tidigare plan där Johnny Bjur hjälpt oss med
ritningar.

9. Informationsmöte/Årsmötet
- Vi håller ju detta möte 22 aug enligt planen, start kl 18.00
* Östen startar med information vad Byaföreningens planer är.
* Jonathan presenterar vår nya websida.
*  Boliden informerar om Järnsands deponin, vilka planer de har.

- Vi hade en lång diskussion hur vi lägger upp frågorna som kommit främst från Strandspårets
innevånare, där Jenny berättade vad de diskuterat, och kommit fram med flera frågor om varför
man INTE ska använda Degeröberget.
* Till Näsudden finns redan en naturlig transportled, varför inte använda den?
* Sundgrundsleden med Sundgrundsbron är redan idag en mycket farlig trafikled, med tung
lastbilstrafik, varför riskexponera detta ytterligare?



* Det finns flertalet farliga passager som måste passeras till Degeröberget:
- Övergångsstället vid Bilisten, Nerfarten från Järnvägsleden till Sundgrundsleden, Överfarten
över Sundgrundsbron, Korsningen Strandspåret.
* Marken på Näsudden är redan påverkad av höga metallhalter, varför då förstöra ett helt
oförstört rekreationsområde på Degeröberget?
* Ute på Näsudden kan man lagra mer än på Degeröberget
Dessa punkter är några av de vi diskuterade, det finns ytterligare problem-punkter tycker vi, som
man kan ta upp.

10. Övrigt
- Bastuuthyrningen kostar 200 kr när man tar den från vårt arrende, ifall någon "icke byamedlem"
vill nyttja bastun koster det 200 kr per gång. Vid transport av Bastun, kostar det 200 per dygn
- Namnändring av gamla fotbollsplanens arrendeägare, ÖMOS, till Örvikens Byaförening.
- Kolla med Kommunen om bidrag för Hjärtstartaren på FH
- Ny sektion bör utses för att ansvara för Nyön.
- Kontakta S-föreningen och be att de ser över kommunens Nya översiktsplan för skellefteå
Älvdal, samt Cykelvägen över Sundgrundsbron.
- Årsmötet har vi följande val att uträtta:
Styrelsemedlemmar: Östen på 1 år, Hans 2 år nyval, Mona 2 år Nyval, Benny 2 år, Mikael 2 år,
Lars-Anders Burman 2 år nyval, Strandspåret 2 år Nyval, Carina och Jonas suppleant 1 år

Nästa möte är Årsmötet 22 aug på FH, Nästa Styrelsemöte 211010, 211105

Mötets avslutades

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


