
 Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens byaförening. 894701-8134.
 Plats/Tid:   Folkan  2023-02-05  kl. 18:30

Närvarande:   På plats: Hans, Erik, Benny, Johanna, Lars-Anders
Agenda:

1. Ordf  Hans, öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
2. Val av sekreterare. Hans
3. Val av Justerare. Lars-Anders
4. Godkännande av dagordning. OK
5. Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll. OK
6. Ekonomi.

a) Saldo på kontot ca: 123.500 kr Här ingår 49.500 kr som förskott från Länsstyrelsen, Elen till
Hockeyplanen blir dyr.
b) Driftsbidrag  har vi fått Badplatsen, och Skötsel av Vindskydden
c) Sponsringsbidrag från Boliden Rönnskär, Östen undersöker
d) Informationsbladet skickas ut tillsammans med årsavgiftens Inbetalningskort, bet senast 15 mars

   7. Diskussion och beslut kring eventuella arbeten och projekt
* Genomförande av projekt: - Kulturhistoriskt arbetet i Örviken fortsätter, vi har fått första förslaget på
Folderutförandet av Maud och Kjell, vi går igenom det på kulturhistoriska träffen, tisdag 14 feb. Vi har sökt
bidrag för Vandringslederna och väntar på svar.

- Upprustningen av Nyön, som vi har 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.

Ytterligare arbeten som förbereds att utföras 2022/2023:

* Nytt dass vid badplatsen. Tommy Westerlund beskrev ändringen av utförandet, efter diskussion med
kommunen. 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.

8. Övrig information/aktiviteter

* Vi har  fått en anpassning av Örvikens hemsida för översättning till Engelska, bidrag sökt via kommunen.
Jonathan har utfört detta, strålande jobb av honom.
* Garage-loppis för hela Byn, föreslås att bli lördagen den 27 Maj, mer information kommer
* S-föreningen har ett informationsmöte den 27 April, Susan Dufvenberg informerar då, info kommer.

      9. Övrigt
* Styrelsemöten första halvår 2023. Söndagar  230326, 230430, 230528

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


