
 

 

Jonas Ek, instruktör från 

Civilförsvarsförbundet 

Ordförande Pia Lidvall 

Referat från höstmöte 26 oktober 2021 

Ett trettiotal av Byalagets medlemmar samlades 
på Folkets Hus för att medverka på det 
traditionella höstmötet. Med gemyt och trevlig 
gemenskap fick de medverkande bli delaktiga i 
såväl insikt om hemberedskap som planer och 
visioner om Otterbäcken. 

Hemberedskap 
Kvällen började med att Jonas Ek, instruktör från 
Civilförsvarsförbundet, instruerade åhörarna hur man kan 
klara sina grundläggande behov i hemmet under en kris. 
Många finurliga knep och smarta prylar delade han med sig till 
åskådarna. På Civilförsvarsförbundets hemsida www.civil.se 
kan man hitta en del av dessa tips. 

 

 
Hemsidan 
Därefter presenterade Byalagets sekreterare Björn Wadensten den nya hemsidan www.otterbacken.se 
samt Facebook-sida https://www.facebook.com/kustbon som fått ett rejält upplyft och därmed ökat 
besöksantalet betydligt. Björn passade även på att visa bilder och rapportera hur det går med 
sandstranden i Badängsparken. Om du vill veta mer om sandstranden klicka >>>HÄR. 

Strandpromenaden 
Byalagets ordförande Pia Lidvall tog sedan till orda och 
rapporterade om vårt hårda arbete med att förverkliga en 
strandpromenad genom vår vackra by. Allt från detektivarbete att 
hitta alla markägare till att brottas med myndigheter om 
strandskydd, vattenverksamhet, tillstånd , mm.  

Läs mer om arbetet med strandpromenaden >>>HÄR. 

 

På gång i Otterbäcken 
Vårt kommunalråd Carina Gullberg informerade mötet om vad 
kommunen jobbar med och har på gång i Otterbäcken: 

• Namnet på det nya bostadsområdet söder om Otterbäcken blir Sjögläntan. 

• Vattenförsörjningen i Otterbäcken skall säkras genom utbyggnad av en extra vattenledning. 

• Viktigt att föreningarna i Otterbäcken jobbar ihop. Goda exempel på Föreningar i samverkan är 
Gårdsjö och Hova där samverkan med kommunen genererat fina lokaler för förenings-
verksamheten. 

• Ett exempel på en sådan lokal i Otterbäcken är Järnvägsmagasinet där kommunen beviljat 
medel till att reparera det läckande taket. Järnvägsmuseiföreningen skall presentera föreningen 
i kommunstyrelsen nästa vecka. Viktigt med god argumentation för vad huset kan användas till, 
förutom lager. 

• Carina informerade om att Allmänna arvsfonden har etablerat nya ansökningsmöjligheter 
riktade mot aktiviteter för 65+ generationen vilket ger möjlighet att söka pengar för både 
aktiviteter som andra projekt. 

http://www.civil.se/
http://www.otterbacken.se/
https://www.facebook.com/kustbon
https://www.otterbacken.se/sv/vara-projekt
https://www.otterbacken.se/sv/vara-projekt


Önskemål om positiv utveckling av vår by 
Traditionsenligt fanns programpunkten ”utveckling av Otterbäcken” där mötet diskuterar och framför 

önskemål hur föreningen kan verka för en positiv utveckling av vår by? 

• Främja cykelleden genom 

Otterbäcken. Vänerleden är 

under utveckling och kommer att 

passera Otterbäcken. Läs mer 

>>>HÄR 

• De fula och rostiga cisternerna i 

hamnen målas konstnär, 

projektförslag från styrelsen. 

• Muralmålningar, som tidigare 

föreslagits, på gavlarna till 

hyreshusen 

• Förslag på Prova-på-dag för föreningsmedlemmar i olika sporter, tex skytte. Hans Sultan 

informerade om Skytteföreningens aktiviteter i föreningslokalen i GA kl. 10 varje onsdag. 

Gåva 
Birgit Götenstedt Dahllöf överlämnade tre träföremål till Byalaget: ett sjömärke, en mås och en stiliserad 
bölja som också utgör Byalagets logga. De är 
tillverkade av Åke Andreasson, hamnchef i 
Mariestad samt kranchef i Otterbäcken. Han är 
också initiativtagare till gatunamnen i 
Otterbäcken som är ordnade alfabetiskt norr-
söder. 

 
Hamnen skulle kunna bli vackrare med lite färg på cisternerna 

 

https://www.lakevanern.se/upplev-vanern/se-gora/cykling/vanerleden/

