Vad gjorde vi forra aret?
Restriktionerna kring coronapandemin år 2021 fick till följd att planlagda aktiviteter bara
delvis kunde genomföras. Av våra nio planerade arrangemang ställdes tre in, men Vårstädning, Höstsalong och Höstmötet kunde genomföras.
En ny hemsida (www.otterbacken.se) som fint mottagande har sett dagens ljus och vår
Facebooksida (www.facebook.com/kustbon) har åter aktiverats.
På våren medverkade byalaget till plantering av en Ornäsbjörk, Sveriges riksträd, vid
Folkets hus. Byalaget deltog tillsammans med Föreningar i samverkan i Vänerveckan i
Otterbäcken. Ett nytt eget arrangemang var Ljus i vintermörker. Den första advent lystes
Badängsparken upp med ljussättning av parkens träd och eldkorgar. Den varma glöggen
värmde i den kalla vinden och med tomten i lusthuset infann sig julmyset.
De två större projekt som igångsattes föregående år, Sandstrand Badängen och
förberedelserna för en strandpromenad kom ännu ett stycke vidare. Stranden har
rensats från sten och vass och fått en vacker blomsteräng. Två livbojar har satts upp.
För Strandpromenaden har arbetet med finansiering, ansökningar om
strandskyddsdispens och vattenverksamhet präglat processen. Alfastiftelsen och
Gullspångs kommun beviljade medel så att finansieringen nu är säkrad.
Läs mer om våra projekt på vår hemsida https://otterbacken.se/sv/vara-projekt

Hej alla Otterbackenbor!
Jag skriver till dig i egenskap av ordförande i Otterbäckens Byalag.
Har du tänkt på vilket fantastiskt samhälle vi bor i? Läget vid Vänerns strand är
storslaget, vi lever i en vacker miljö, med nära till både skog och sjö. Livskvaliteten kan
vi heller inte klaga på! Föreningarna här bjuder på aktiviteter och upplevelser av olika
slag som får oss att må bra.
Byalaget är en ideell förening med syfte att
verka för en positiv utveckling för oss
boende i Otterbäcken, genom att initiera
och bedriva verksamheter som gynnar oss
alla.
Sedan många år arrangerar vi traditionella
aktiviteter, som till exempel valborgsmässo- och midsommarfirande. Nytt för år
2021 var ”Ljus i vintermörker” då vi satte
upp belysning i Badängsparken. Men vi
jobbar också med projekt som ”Sandstrand
Ett årligt inslag är midsommarfirande i
Badängen” och en strandpromenad utmed
Badängsparken.
Vänern.

Vi bjuder in dig som medlem

Anmäl ditt medlemskap i Otterbäckens Byalag:
https://otterbacken.se/bli-medlem

Medlemskap år 2022 – endast 100 kr för hela hushållet!
Medlemsavgiften betalar du antingen med bifogat inbetalningskort,
via Internetbanken till bankgiro 649-6871 eller swish 123 367 8182
OBS! glöm inte att ange avsändare när du betalar din medlemsavgift.
Kontakt: Ordförande, Pia Lidvall 070-243 92 77 | Sekreterare, Björn Wadensten, 0707-27 18 99
E-post: otterbackens.byalag@outlook.com
Adress: c/o Helga Zimmermann-Svensson, Kabyssvägen 4, 547 72 Otterbäcken
Bankgiro:649-6871 | Swish 123 367 8182 | Organisationsnummer: 802457-8067
Följ med vad som händer i Otterbäcken: www.otterbacken.se eller www.facebook.com/kustbon/

Varje hushåll utgör ett
medlemskap. För hundra
kronor om året kan du och
din familj vara med och stödja
de aktiviteter som Byalaget
arrangerar. Vill du inte bara
vara passiv medlem, kan du
tillsammans med oss andra
vara med och påverka och
initiera nya verksamheter
som gagnar vårt samhälle.
Och inte minst välkomnar vi
En ny, återkommande aktivitet år 2021 är ”Ljus i vintermörker” då
er som vill jobba praktiskt.
Byalaget sätter ljus i Badängsparken.

(Foto Björn Wadensten)

Det behövs fler händer till våra arrangemang. Ta gärna kontakt om du vill hjälpa till!

I vår aktivitetsplan
kan du se vad vi planerar för år 2022! Även
om Coronapandemin
kan sätta några streck
i räkningen siktar vi
på ett händelserikt
och trivsamt år 2022
med Byalaget.

Under 2020 påbörjades vårt projekt ”Sandstrand Badängen”. Sommaren
2021 rensades stranden från sten, vassen klipptes, blomsteräng såddes
och livbojar sattes upp. Arbetet fortsätter 2022 och nu hoppas vi på en
varm och skön badsommar.
(Foto Björn Wadensten)

Vi hoppas att få se dig och din familj som medlem i Otterbäckens byalag!

Med vänlig hälsning

Pia Lidvall, ordförande

Otterbäcken med ”innanhavet” Vänern i väster bjuder ofta på vackra solnedgångar
(Foto Björn Wadensten)

Byalagets aktiviteter ar 2022
Följ oss på anslagstavlor, Facebook och otterbacken.se!

15 mars

Årsmöte i Folkets Hus kl. 19. Årsmötesförhandlingar samt
information om föreningens verksamhet. Vi bjuder på fika.

24 april

Vårstädning av byn kl. 10 - 12. Folkets Hus bjuder på fika.

30 april

Valborgsmässofirande i Badängsparken kl. 19. Våren sjungs in.

24 juni

Midsommarfirande kl. 14 - 16 i Badängsparken. Dagen före
klär vi stången tillsammans.

6 augusti

Otterbäckendagen kl. 13 – 17 i Badängsparken tillsammans
med OBK och Föreningar i samverkan.

9 oktober

Höstsalong i Folkets Hus kl. 10-16. Utställning av konst och
konsthantverk.

25 oktober

Höstmöte för medlemmarna kl. 18.00. Vi bjuder på fika.

20 november

Ljus i vintermörker. Belysningen tänds i Badängsparken kl 16.
Tomten tittar förbi, vi bjuder på glögg och pepparkakor.

4 december

Julmarknad i Folkets Hus kl. 10-13. Byalagets skink-och
tipspromenad. I samarbete med Folkets Hus och LO-facken i
Norra Skaraborg.

Dessutom arrangerar Byalaget barn-och seniorgympa i skolans gympasal samt
deltar som medarrangörer under Vänerveckan (datum ej fastslaget ännu)
För mer info: www.lakevanern.se/livet-vid-vanern/vanerveckan/.
Följ oss på anslagstavlor, www.otterbacken.se, www.facebook.com/kustbon samt
föreningsnytt i Mariestadstidningen!
Medlemmars förslag och motioner till årsmötet lämnas senast den 1 mars till:
ordförande Pia Lidvall 070-243 92 77
sekreterare Björn Wadensten 070-727 18 99
eller otterbackens.byalag@outlook.se

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

