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Minnesanteckningar medlemsmöte 2 juni 2018  

Tid och plats  

 2 juni 2018 kl. 10.30 På Backen.  

Närvarande  

Ett 20-tal medlemmar 

 

§ 1 Kanalprojektet                  

 

Ordföranden Nicke Andersson informerade om hur långt kanalprojektet framskridit. 

Örnsköldsviks kommun har till stor glädje för oss alla beviljat ett bidrag om 420 000 kr 

för projektets utförande. Ytterligare 450 000 kr är sökta hos Länsstyrelsen / 

Jordbruksverket, myndigheterna har meddelat att man, på grund av personalbrist, har 

långa handläggningstider. Besked i frågan kan väntas tidigast under eller efter sommaren. 

Projektet måste dock vara genomfört senast 2019-12-31 så att inte redan beviljade pengar 

fryser inne. Östen Lundström berättar att gruppen arbetar vidare och att nya kontakter har 

knutits gällande entreprenörer som kan komma i fråga för utförandet av arbetet. 

 

  

§ 2 O-ringen 

 

I år hålls världens största orienteringsäventyr i höga kusten, tävlingen avgörs alltid under 

vecka 30, på en ny plats varje år. I samband med tävlingen kommer ett 

världsrekordförsök i surströmmingsätning att genomföras den 26 juli utanför Fjällräven 

center. Förhandling pågår med leverantörer för att få tag på råvaror till ett bra pris. 

I samband med rekordförsöket behövs funktionärer till serveringen. 

  

§ 3 Midsommar 

 

Midsommar firar vi traditionsenligt på berget även detta år. 

Nytt för i år är att vi på midsommardagen tillsammans uppe i Grisslansgården hejar fram 

Sverige i VM fotbollsmatchen mot Tyskland. Matchen börjar klockan 20.00 vi startar 

med uppvärmning 18.30, mer info om detta finns på anslagstavlan. 

 

BESLUT 

Mötet beslutade att arrangörerna får inhandla diverse snacks och andra förnödenheter 

som behövs till arrangemanget, pengarna tas från den gemensamma kassan. 

 

§ 4 Arbetsdagar 

 

Lördagen den 30 juni bestämdes som gemensam arbetsdag, vi inleder dagen med samling 
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på backen kl. 10.00. För de som inte kan närvara vid arbetsdagen finns listor i 

brandstationen med tilldelade arbetsuppgifter. Föreningen har även i år erhållit 5 000 kr 

från kommunen i så kallad byskötselpeng för genomförandet. 

Gemensam städning av kapellet genomförs den 9 juni. 

 

§ 5 Kyrkhelg 

 

Årets kyrkhelg går av stapeln söndagen den 8 juli. Från församlingen kommer bland 

annat Lina Grimell och Tomas Sondell att medverka. I år kommer även ett dop att hållas 

klockan 13.00.  

 

§ 6 Årsmöte 

 

Årsmöte kommer att hållas fredagen den 13 juli klockan 17.00. Kallelse kommer att ske 

genom anslag på brandstationen samt publicering på hemsidan och läggas ut som ett 

evenemang på Facebook gruppen Grannar Grisslan. 

 

§ 7 Skommarhamn  

 

Trots årets dåliga förutsättningar är nu bryggan, tack vare mycket god uppslutning, på 

plats i Skommarhamn. En hållbar lösning för bryggan i Skommarhamn behövs. 

 

BESLUT 

Mötet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av: 

 

Bertil Öhman 

Östen Lundström 

Per Lundström 

Christer Granberg 

 

Arbetsgruppen får i uppdrag att se över situationen i Skommarhamn samt komma med ett 

tekniskt och ekonomiskt förlag till lösning på problemet. Arbetsgruppen föredrar sitt 

arbete med detta vid årsmötet. 

 

§ 8 Övriga frågor 

Kapellet 

 

En inventering av samtliga fiskekapell längs kusten pågår, syftet med inventeringen är att 

samla information om dessa samt att lyfta fram deras kulturhistoriska värde. Med 

anledning av inventeringen har Gunnar W blivit kontaktad av de som utför arbetet med 

inventeringen och under sommaren kommer det att genom föras en provborrning för att 

åldersbestämma kapellet, en så kallad dendrokronologisk undersökning. 
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Kapellet har behov av löpande underhåll och renovering. Själevads församling har 

kontaktats för att få till ett inledande möte i diskussionerna kring detta. Församlingen har 

föreslagit att de kommer på besök fredagen den 15 juni för att göra en inventering samt 

diskutera frågan med föreningen. Christer Granberg och Ulla-Maj Öhman ställer upp och 

hämtar representanterna från församlingen klockan 08.00 i Skommarhamn, Anna Törner 

förbereder kaffe och smörgås till mötet.  

Vi behöver vidare förbereda mötet och bör även själva göra en inventering så att vi kan 

komma med förslag och diskutera frågan vidare. 

 

BESLUT  

Mötet beslutade att utse en arbetsgrupp att arbeta vidare med frågan gruppen består av: 

Kapellkommittén: Gunnar Wågström       

   Margaretha Wågström 

   Patrik Wågström  

     Monica Öberg-Nordin  

 

  Samt Ulla-Maj Öhman och Anna Törner.   

Förtöjningar Skommarhamn 

 

Ett önskemål om att få tillbaka stolpen vid pensionärsbryggan som man kan hålla sig i 

vid på och avstigning samt förtöja båten i, framfördes vid mötet. Bertil Öhman åtar sig att 

vid tillfälle slå ner stolpen. 

En allmän uppmaning till samtliga som har sina båtar förtöjda i Skommarhamn att se 

över sina förtöjningar samt att inte använda flytande linor som man kan fastna i.  

Ytterligare en uppmaning till samtliga är att tänka på hur vi parkerar våra bilar, då det är 

viktigt att eventuella räddningsfordon snabbt kan komma ner till bryggan.  

Brandövning 

 

Under sommaren kommer en gemensam brandövning att hållas där vi gemensamt eldar 

upp den gamla bastun. Ett önskemål om att vid samma tillfälle få en utbildning i HLR  

( Hjärt- och Lungräddning ) framkom vid mötet. Ordföranden åtar sig att kontakta Niklas 

i vårt brandvärn för att planera dagen.  

 

Mötet avslutades. 

 

Vid pennan 

 

 

 

______________________________ 

Anna Törner 


