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Protokoll frin styrelsemote nr L4 tisdagen den 24 augusti kl. 18:30 hos Margit
Svenson

Ndrvarande

3.

tars Avellan, ordf.

Gunilla Friis, kass6r

Margit Svenson, ledamot

Martin Ritz6n, ledamot

Lars valdes till mOtesordforande, Martin till protokollforare, Margit till att
justera dagens protokoll
Angiende kommunens vattenplan: 0V har fitt planen pi remiss, och
tvingats konstatera att den behandlar Osbysjon mycket ytligt. Den enda
punkt som omndmns 6r den bristfdlliga f6ngdammen mellan den
bartrampade hdsthagen och sjrin.
Angf,ende det av OV planerade seminariet om hur man bdst rdddar
Osbysjdn som badsjci:

a. Huvudsakliga mfilgruppen 6r kommunens politiska fiiretrfidare och
aktuella tjfinstemdn.

b. F.n. planeras presentationer av Lars Avellan och wi inbjudna
experter pfr restaurering av smi sjoar. OBV kan ersiitta externa
talare med reskostnader, men inte nigot arvode.

c. Till seminariet bjuder vi in utvalda personer frin benirda niimnder
samt ungefir lika minga vanliga kommuninvinare.

d. Vid seminariet kommer en enklare miltid att serveras.



4. Angfrende bottenrensning:
a. "'Magnetfiske" har gett rikligt utbyte I form av.i3rnskrot av olika

slag"

b. Rensning av bstten kring bryggcrna genoffi inhyrd dykare
forsviras av det ringa siktdiupet och planeras dfrrfor inte for
nfrruarande" Frf,gan kan komrna att tas upp igen"

5, Angiende bastun och ornklSdningsrummen:
a. Kcmmunen forbereder sedan flera minader regler for hur tilltriide

till och ansvar for de nu renoverade lokalerna ska ordnas. Kanske
tillsamrnans med de som driver den nyss startade kaf6-
verksamheten? lngen alGivitet planeras frir nirvarande frin OpV.

6. Angiende simbanor:
a. OV har erbjudlt kornrnunen att siitta upp avstindsmarkeringar pt

den befintliga gula bommen. Annu inget svar p5 erbjudandet.
b. Ordnande av en konventionel! S0-metersbana med

vfrndningsplank dr 6nnu inte aktuellt av kostnadsskil, inte heller en
foreslagen "triangelbana", markerad med bojar isydostra delen av
sjon.

c. Anvisningar om att simtrining och mctionssim bcr ske pi slika
sidsr av den befintliga gula bomrnen anses f.n. inte n6dv$ndiga, d8
trycket av simmare av de ty* kategorierna inte fir anses
besyiirande hegt.

Fr5gorna rorande simbanor kan komma att tas upp igen.

7. Styrelsen kommer att kompletteras med en adjungerade ledamot fram
tlll nSsta f;rsm6te, di ordinarie ersfittare till"lan Boberg {som avgitt fr*n
styrelsen) kan viljas"

8. Kammande styrelsemoten: 15 september iform av digitalt mote och 21
oktaber: som vanligt styr:elsemote, d* hos Martin

Vld protokollet Justeras
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