Verksamhetsberättelse 2020
2020 var inget normalt år. Av flera nedan listade anledningar kunde många aktiviteter inte
genomföras. Styrelsen beslutade därför att medlemsavgift för år 2020 endast skall tas ut av nya
medlemmar.
Corona pandemin har omöjliggjort möten inklusive årsmötet som skulle ha hållits våren 2020.
Kommunens initiala ovilja att ta vår förening på allvar har begränsat våra handlingsmöjligheter
Efter hand har vi även förstått att kommunens strategi är att undvika delat ansvar mellan dem och
föreningar, vilket ytterligare har begränsat vårt handlingsutrymme
Lyckligtvis har ändå stora framsteg gjorts under året.

Badhusfrågan
Vid årets början hade kommunen inte tagit på sig ansvaret för deras svartbygge där badhuset byggts
om till konsthall utan bygglov och i rak strid mot gällande detaljplan. Då vi inte lyckats nå en
överenskommelse med kommunen på fredlig väg, så skickade vi i januari in en formell anmälan om
svartbygge.
I maj så kom Byggnadsnämnden med ett anmärkningsvärt svar. Bland annat förnekar de flera års
förnämligt och välkänt konstnärsarbete i badhusets lokal.
I december skriver slutligen Byggnadsnämnden ett skarpt brev till Bildningsförvaltningen under vilken
Kultur och Fritid ligger.
Nästan samtidigt byter Kultur och Fritid helt fot och lovar ställa badhuset inklusive ombytesrum och
bastu i ordning i god tid före sommarsäsongen. Lokaltidningen intervjuar Ösbybadets Vänner och
skriver en helsida.
Vår bedömning är att framgången beror såväl på vår formella anmälan om svartbygge som på ett
omfattande lobbyarbete.

Vattenkvalitén
På Ösbybadets Vänners initiativ har kommunen beställt en konsultutredning avseende hur
Ösbybadets biologiska övergödning skall kunna åtgärdas. ÖBV har bistått utredningen med den
omfattande utredning vi gjorde själva 2019 och vid flera tillfällen kommit med förtydliganden.
Under 2020 har siktdjupet mätts i såväl Ösbysjön, som ett flertal andra sjöar i vår närhet.
Mätningarna har gjorts med 1-2 månaders mellanrum och syftar till en ökad förståelse för de
biologiska årstiderna i sjön. Resultatet har delgivits kommunen.

Under 2020 har även vattendjupmätningar genomförts med täta mellanrum, vilka tillsammans med
tidigare studier av sjöns tillflöden och (frånvaro av) frånflöden givet en förståelse för sjöns
vattenbalans.

Arrangemang
Corona pandemin har omöjliggjort arrangemang där vi kunnat träffas under trevliga former. För ett
flertal decennier sedan fanns det en tradition med ett juldopp i Ösbysjön. ÖBV försökte återuppta
denna tradition juldagen 2020. Som en utomhus sportaktivitet skulle det ha legat inom
Folkhälsomyndighetens och kommunens rekommendationer. Strax innan aktiviteten skärptes
bestämmelserna så att organiserade sportarrangemang inte längre var godkända. Det organiserade
arrangemanget ställdes in, men många tog ändå spontana dopp under dagen. Vi betraktar det därför
ändå som första omgången i vår nygamla tradition.

Facebookssidan
I tider av pandemi har facebookssidan varit en uppskattad tillgång. Här har historiska minnen,
nyheter, vackra fotografier och mycket annat delats och uppskattats av många

Styrelsemöten
Under året har föreningen hållit 5 styrelsemöten, varav 3 fysiska och 2 digitala. Kallelser och
protokoll finns på föreningens hemsida
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