
 Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens byaförening. 894701-8134.
 Plats/Tid:   Folkan  2022-11-27  kl. 18:30

Närvarande:   På plats: Östen, Hans, Mona, Erik, Benny, Leif Wikström
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.

a) Saldo på kontot ca: 139.500 kr Här ingår 49.500 kr som förskott från Länsstyrelsen.
b) Inga Driftsbidrag  som väntar

   7. Diskussion och beslut kring eventuella arbeten och projekt
* Genomförande av projekt: - Kulturhistoriskt arbetet i Örviken fortsätter, men pga eget
arbete för deltagarna, så kan arbetet fördröjas till våren. När det gäller Vandringslederna så startar vi
med bidragsansökan i januari 2023, troligtvis kortas vandringsleden, att inte innefatta vägen
mellan Timmerviken och Färjevägen.

- Upprustningen av Nyön, som vi tagit över från Kustnära utveckling. Här har
Timmervikensgruppen med Per Lindberg i spetsen, kommit med förslag och ungefärliga
kostnader. Vi kommer att hjälpa till med att försöka skaffa eldstad, liknande vid Styrbordsbryggan,
Byaarenndet bakom båthuset och vid Bastun utanför Båthuset.

- Utökning av platser för vinterförvaring av båtar, som hanteras av Peter Björkman. Här har Pensio-
gänget arbetat och ser att det nu kan utökas med 4 platser, bla. mha. Daniel Hedström och Tommys
transport.

Ytterligare arbeten som förbereds att utföras 2022/2023:

* Nytt dass vid badplatsen. Beslutades att köpa in en "Bajamaja" på hjul. Vi klarar då  ansökan med ett
säsongs-bygglov och vi söker sedan årligen bidrag för slamsugning. Tommy Westerlund har sökt Säsongs-
bygglov och får medel att köpa "Bajjamajjan".

* Utveckling av Byaföreningens arrende vid båthuset. Vi har nu fått bidraget godkänt från
Kommunen med 204 000 kr. Vi har ansökt om Strandskyddsdispens, ej klart ännu. Sedan söker vi
Bygglov. (Kostnad ca. 4.000 + 10.000). När detta är godkänt kan vi starta byggnationerna.
Beräknad byggstart Maj 2023. Arbetsgrupp kommer att utses.

* Östen kommer att höra med kommunens projektledare om ett sk. Dialogmöte med kommunen ang  det
nya bostadsområdet. Så att vi kan få in våra förslag på bla. Gatlysen ända till Sundgrundsleden.

* Vi har informerat kommunen att de bör höra med Karl-Erik Jonsson om att få köpa marken vid
badplatsen och p-platsen.

* Byte av däck på Byabastun, blev ett stort-jobb. Hela vagnen var mycket tung, så arbetet blev något dyrare
än vad vi tidigare sagt, vi försöker färdigställa jobbet innan mer snö kommer.

8. Övrig information/aktiviteter

* Anpassa Örvikens hemsida för översättning till Engelska, bidrag sökt via kommunen, och
Jonathan är vidfrågad.
* Garage-loppis för hela Byn, föreslås i maj/juni, mer information kommer
* Nytt batteri till skotern godkändes.

      9. Övrigt
* Nästa styrelsemöte Söndag 230205

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


