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Verksamhetsberättelse för år 2021
Otterbäckens byalag bildades 1989 och är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.
Byalagets syfte är att verka för en positiv utveckling för boende i Otterbäcken, gamla som unga,
genom att initiera och driva verksamhet som gynnar de boende och ökar byns attraktionskraft.
Otterbäckens byalag hade 144 (föreg. år 136) medlemmar per den 31 december 2021.
Medlemskapet täcker en familj/ett hushåll. I det digitala dokumentet går det att klicka på
hyperlänkar (understruken blå text) för dig som vill veta mer.

Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleanter

Pia Lidvall
Jette Gyldenlöve
Helga Zimmermann-Svensson
Björn Wadensten
Aron Kardéus 4 april - 13 september, därefter suppleant Benny Folkesson
Roger Quist och Benny Folkesson

Revisorer
Valberedning

Wiveka Johansson och Tomas Karlson
Åke Svensson och Roland Vallin

Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit följande möten: 9 styrelsemöten, de fyra första
digitalt på grund av coranarestriktioner, årsmöte för 2020 (också digitalt) samt Höstmötet, som är
ett medlemsmöte. Dessutom flera möten med Föreningar i samverkan.

Byalagets årliga aktiviteter
Restriktionerna kring coronapandemin fick till följd att årets planlagda aktiviteter bara delvis
kunde genomföras. Av nio planerade arrangemang ställdes tre in; Valborgsfirande,
Midsommarfirande och deltagande i Otterbäckendagen.
Årsmöte den 7 april. 14 medlemmar deltog digitalt genom att lämna in röstblanketten som kunde
laddas ner från hemsidan eller som erhållits per mejl.
Vårstädning av samhället den 25 april. Ca 20 personer deltog. Folkets Hus bjöd på varm korv och
fika för deltagarna.
Höstsalong den 26 september i Folkets Hus.
Höstsalongen var ursprungligen en del av
aktiviteterna i Leaderprojektet. Efter projektets
avslutning har Byalaget tagit in arrangemanget i det
egna programmet. Årets salong ingick som en del av
”Konst och kultur i Gullspångs kommun”.
På utställningen deltog 13 konstnärer med över 200
konst-och konsthantverksobjekt. Utställningen var
välbesökt, ca 120 besökare hittade dit.
13 konstnärer ställde ut över 200 verk
Gunilla Palmquist, medlem i Byalaget, var utställningskoordinator och hade god hjälp av frivilliga
för upp-och nedriggning. Behållningen av försäljning och lotteri var, efter kostnader, 3 200 kr.
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Höstmöte för medlemmar i Folkets Hus den 26 oktober. 30-tal medlemmar var närvarande.
Instruktör i hemberedskap, Jonas Ek, var inbjuden till mötet och gav information och tips om hur
man kan klara sig utan samhällets hjälp i en vecka eller mer. Björn Wadensten informerade om
arbete som gjorts i år med Badängsparkens strandbad och Pia Lidvall berättade om vad som hänt
med Strandpromenaden under året.
Carina Gullberg informerade om vad kommunen har på gång i Otterbäcken. I år framfördes inga
nya önskemål från medlemmarna, men muralmålning på hyreshusgavlarna togs upp igen likasom
förslag att måla de rostiga cisternerna i hamnen. Skytteföreningen informerade om sin aktivitet
på onsdagar i Gullspångs Arena.
Ljus i vintermörker den 28 november i
Badängsparken. Inför arrangemanget hade
Pia, Björn och Benny från styrelsen
monterat ledstrålkastare med möjlighet till
digital färgväxling i några av parkens träd.
De bägge lusthusen hade försetts med
jordade eluttag och kransar av ljusslingor.
Vid skymningen tändes belysningen upp
liksom veden i eldkorgarna. I det ena
lusthuset tog tomten emot barnen och
delade ut julklappar, i det andra
serverades glögg, saft och pepparkakor. Ett
50-tal otterbäckenbor höll ut i den kalla kvällsvinden för lite umgänge och julmys.
Deltagande på Slöjd- och julmarknaden i Folkets Hus 5 december. Som alltid en trivsam
tillställning. Många försäljare bjöd ut sina varor, både hantverk och loppis. LO- facken i norra
Skaraborg stod för servering av glögg, varm korv och fika. På byalagets traditionella skink-och
tipspromenad inomhus deltog 40 personer. Tre nöjda pristagare fick med sig hem skinka som 1:a,
Edamerost som 2:a och chokladask som 3:e pris.

Övriga aktiviteter
Plantering av en Ornäsbjörk
Ornäsbjörken är Sveriges Riksträd och det enda träd som uppstått i Sverige. Inför FN´s Trädår
1985 uppmanades alla Sveriges kommuner att plantera en sådan björk. I Gullspångs kommun tog
Samhällsföreningen Amnehärad-Södra Råda initiativ i saken med stöd av Otterbäckens byalag,
Otterbäckens Folkets Hus förening, Gullspångs Trädgårdsförening, Amnehärads
Hembygdsförening och Gullspångs Naturskyddsförening. Representanter från Byalaget och de
andra föreningarna deltog i planteringsceremonin vid Folkets Hus den 14 maj.
Vänerveckan 28 augusti -5 september
Vänerveckan är ett årligt återkommande evenemang som
genomförs i Vänerkommunerna tillsammans med en mängd
olika aktörer. Arrangemanget bjuder på aktiviteter för hela
familjen. Gemensamt för aktiviteterna är att de har koppling
till Vänern på något sätt.
Otterbäcken deltog för första gången i år. Byalaget
tillsammans med Föreningar i samverkan stod för en rad
arrangemang, med Byalaget som koordinator. Sjökrogen hade
vänerfisk på menyn, i Folkets hus visades filmen Mellan bleke
och storm samt hölls två föredrag; Om Gullspångslaxen med
Modellbyggare Heinz Kusch
Robert Skogh och Leva med en sjö av Lars-Göran Nilsson. Det
(Foto Hans Johansson)
ordnades guidade turer i Vänerhamn och på Jonsac.
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I småbåtshamnen var det maritim loppis och i Järnvägsparken bjöds det på servering av olika slag,
inte minst portioner med vänerlax från en lokal fiskare samt tipspromenader. Loket vid
Järnvägsmuseet startades förstås till mångas glädje. På Sjöfartsmuseet visades repslagning och
modellbåtsbygge. Kooperativet Laxen hade extra öppet.

Badängsparken och Strandpromenaden – pågående projekt
Byalaget är sedan ett par år engagerad i två
egna större projekt; rekonstruering av
badstranden i Badängsparken och
genomförande av Strandpromenaden. Båda
projekten lyftes fram som önskvärda av
medlemmarna på byalagets höstmöte 2019.
Badstranden: Arbetet med badstranden har
fortsatt under 2021. Bland annat har vi röjt
vass och sten, satt upp två livbojar, skapat en
liten strandäng med vackra ängsblommor. Kommunen röjde även bort en del buskar inför
Vänerveckan.
Strandpromenaden: Under 2021 har arbete med finansiering, ansökningar om
strandskyddsdispens och vattenverksamhet präglat processen.
Läs mer om dessa projekt på sista sidorna.

Ny hemsida - otterbacken.se och Facebook.se/kustbon
Genom att Byalaget fick ärva
domännamnet www.otterbacken.se från
Leaderprojektet kunde en ny hemsida för
Byalaget skapas under året. Den har fått
mycket beröm för både innehåll, snygg
och funktionell design och många läckra
bilder. Björn Wadensten, Byalagets
sekreterare och IT-samordnare, har
tillsammans med Netnebulis Webbyrå i
Göteborg som sponsor lagt ner ett stort arbete på att färdigställa sidan. Den är tänkt att vara en
aktuell informationskanal för Otterbäckens samhälle i allmänhet och Otterbäckens byalag i
synnerhet men också en plattform för övriga föreningar i Otterbäcken att förmedla sina budskap
genom Föreningar i samverkan.
Även Facebook-sidan, www.facebook.com/kustbon, har fått nytt utseende och innehåll sedan
Björn Wadensten tog över som redaktör. Syftet med
denna sida är att fungera som kommunikations-och
nyhetskanal för medlemmar och andra intresserade
samt ingång och ”aptitretare” för hemsidan.

Marknadsföring
Årets aktiviteter presenteras i medlemsutskick med
post i början på året. Styrelsens sekreterare framställer
affischer inför varje aktivitet som sätts upp på
anslagstavlorna i närområdet samt annonseras i
Mariestads-Tidningen. Till de medlemmar som har mejl
Under året 2021 har Otterbäckens Byalag
omnämnts i MariestadsTidningen vid fem tillfällen
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skickas också informationen digitalt. Aktiviteter läggs dessutom ut på vår nya hemsida samt på
Facebook.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Huvudsakliga inkomster är medlemsavgifter och kommunala bidrag.
Vid flera av de årliga arrangemangen organiserar byalaget lotterier och kaffeservering. Ett stort
arbete läggs ner på att samla in sponsrade lotterivinster. Nettobehållning av servering och
lotterier bidrar till föreningens inkomster. Efter Leaderprojektets formella avslut i år utdelades en
större summa till Byalaget baserat på det antal timmar våra medlemmar deltagit med i projektet.
Det har också generats ett överskott från intäkter i Föreningar i samverkan som kommit Byalaget
till godo. Se Balans- och Resultaträkning.

Samarbetspartners
Byalaget samarbetar med Föreningar i samverkan vid genomförande av aktiviteter; Folkets Hus
föreningen, Otterbäckens Bandylag, Otterbäckens PRO, Otterbäckens Fiberförening, Otterbäckens
Sjöfartsmuseum, Otterbäckens Hembygdsförening, Otterbäckens Järnvägsmuseiförening samt
Samhällsföreningen Amnehärad-Råda.
Byalagets styrelse tackar alla medlemmar och samarbetspartners för det gångna året!
Otterbäcken den 25 februari 2022

Pia Lidvall
ordförande

Jette Gyldenlöve
vice ordförande

Björn Wadensten
sekreterare

Benny Folkesson
ledamot/suppleant

Helga Zimmerman-Svensson
kassör
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Pågående projekt
Badängsparken och Strandpromenaden, utförlig text
Byalaget är sedan ett par år engagerad i två egna större projekt; rekonstruering av badstranden
i Badängsparken och genomförande av Strandpromenaden. Björn Wadensten är projektledare
för Badängsparken och Pia Lidvall för Strandpromenaden.

Badängsparken
Badängsparken är det största
grönområdet i Otterbäckens centrala
del. I början av 90-talet gjorde
kommunen ett stort arbete med att
snygga upp parken och bygga
kajanläggning för MS Marianne.
Mycket har hänt sedan dess, MS
Marianne befinner sig sedan några år i
Mariestad och den lilla sandstrand som
fanns kvar var igenvuxen av träd,
buskage, och vass. Under år 2020 fick vi hjälp av Gunnar och Johan på GeKås Gräv som trollade
fram en barnvänlig sandstrand till allas vår glädje.
Arbetet med Badängsparken fortskrider dock och syftet med projektet är att utveckla Badängen
till en attraktiv mötesplats med olika aktiviteter för såväl ortsbor som besökande.
Vad har hänt 2021?
Redan i februari, när isen låg tjock, passade vi på att slå vass som eldades upp på isen. I slutet av
april samlades delar av styrelsen som rensade stranden inför årets säsong. Efter inköp av två
vasskrattor har vi kunnat hålla badet och sandstranden öppen från att växa igen. Via Trygg Hansa
har vi införskaffat två livbojar märkta Otterbäckens Byalag. Med material som Träbiten skänkt har
vi satt upp en livboj vid hamnbassängen och en vid stranden.
Strax före midsommar samlades ett tappert gäng medlemmar som rensade stranden från vass
och sten. Till våren år 2022 planeras tillförsel av sand på stranden samt kontinuerlig röjning av
vass. Även en brygga ligger som önskemål, men då fordras extern finansiering.
Byalaget har sedan 22 mars 2021 ett skötselavtal med kommunen. Detta finns att läsa på
hemsidan.

Strandpromenaden
Trots sitt fantastiska läge utmed Vänerns strand saknar Otterbäcken en sammanhängande
strandpromenad. En strandpromenad skulle förhöja kvaliteten och upplevelsen av att bo och leva i
Otterbäckens samhälle, något som framfördes på Byalagets medlemsmöte hösten 2019. Styrelsen
beslutade då att undersöka om det fanns möjlighet att skapa en strandpromenad mellan
Barfotens camping och Badängsparken.
Föregående år (2020) har kartor granskats och fastighetsägare kontaktats för att kunna staka ut
en lämplig sträckning. Den ursprungliga promenadvägen fick revideras på grund av att flera
fastighetsägare utmed den tänkta sträckningen har strandtomter. Nyttjanderättsavtal har skrivits
med de fyra fastighetsägare vars mark direkt berörs.
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Strandpromenadens sträckning
Från Barfotens camping går man över strandängarna fram till Matrosvägen varefter man via Loggvägen och Lanternavägen kommer upp på Allmänna vägen.
Väl framme vid OBK:s bandyplan viker man av ner genom skogen mot strandlinjen. Strandpromenaden fortsätter på stigen bakom bandyplanen, förbi Olssons
pir och den lilla småbåtshamnen och sedan vidare fram till Badängsparken.

Vad har hänt i år?
Under 2021 har arbete med finansiering, ansökningar om
strandskyddsdispens och vattenverksamhet präglat processen. För att
strandpromenad kan anläggas enligt intentionerna måste vi passera
fastigheten Otterbäcken 10:20 som gränsar till Badängsparken. Lösningen
blir att anlägga en spång utanför och längs med den norra gränsen till
Otterbäcken 10:20, dvs från Badängsparken över till den lilla udden med
flaggstången, fastigheten Torsvid 4:38, som Byalaget har
nyttjanderättsavtal med. Spången kommer delvis att stå i decimeterdjupt
vatten. Därifrån är det sedan oproblematiskt att upparbeta en stig vidare
söderut.
En skiss på spångens konstruktion samt beräknad kostnads-och tidsåtgång
har utarbetats. Ansökning om bidrag till spången sändes in till Alfastiftelsen och i maj beviljades Byalaget 15 000 kr. Investeringsbidrag
söktes från Gullspångs kommun och beviljades även där med 15 000 kr.
Därmed var finansieringen säkrad!
Området för vår spång ligger inom strandskyddszon och därför måste
strandskyddsdispens sökas.
I juni fick Byalaget beviljat strandskyddsdispens från Gullspångs kommun
vilket också godkändes av Länsstyrelsen. En anmälan om
vattenverksamhet måste dessutom lämnas in till Länsstyrelsen, vilket blev
gjort under sommaren. Innan beslut i frågan fattats var det förbjudet att
påbörja något arbete med spången.
I slutet av oktober kontaktades vi av Länsstyrelsen. Fastighetsägaren till
Otterbäcken 10:20 hade lämnat in två yttranden med synpunkter i
ärendet som Byalaget besvarade. I mitten av november kom så svar från
Länsstyrelsen som ansåg att de inkomna yttrandena i ärendet inte var
relevanta och därmed godkände Byalagets anmälan om
vattenverksamhet.
Men det var för tidigt att glädja sig! I början av december överklagade
fastighetsägaren av Otterbäcken 10:20 Länsstyrelsens beslut till Mark-och
miljödomstolen. Det är ett ordentligt bakslag, eftersom som byggande av
vår spång bara får utföras till och med 28 februari 2022 på grund av att
fåglarnas häckningsperiod för våren börjar och något arbete i
vattenbrynet får därför inte får utföras. Det kan ta intill sex månader,
kanske mer, att avgöra ärendet… Nästa tidsfönster öppnar sig då från
oktober 2022 tom februari 2023.

