
DYRÖNS SAMHÄLLSFÖRENIN6 

Protokoll från styrelsemöte 2023-01-15 

Klubbstugan 

Närvarande: 
Leif Göbel (ordförande)
Leif Friis (v ordf)
Agneta Haraldsson (ledamot) 
Bengt Lorentzon (ledamot) 
Linda Olsson (ledamot) Linnea 
Lindberg (ersättare) Marianne 
Strömberg (ersättare) 
Tintin Hallding (ersättare) 

Förhinder: 
 Sören Holm (ledamot) 

§ 1 .

§ 2.

§ 3.

§ 4

§ 5.

Formalia 

Mötet öppnas 
Ordförande Leif Göbel öppnade mötet. 

Dagordningen godkändes, bilaga 1. 

Leif Göbel skriver protokoll och Agneta Haraldsson utsågs till justerare 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

Rapporter 

a. Ekonomisk rapport
Ekonomin fortsatt god. Fd Lottkiosken i Sydhamnen utarrenderad 2023 till
Erik Lindberg och Liselott Olsson.

b. Blue People.
Fordonsgarage P-platsen påbörjats montering, ATV vagn på plats.
Kommunens fritidsavd intresserade av besök våren liksom Hyppelns
Samh.förening. Jobb på G i vår:pergola Nordhamnsbadet, ny anslagstavla
vid affären och i Sydhamnen.

c. Nordhamnsbadet & simskola.
Oklart om reparationer/underhåll. Simskola som vanligt.

d. Dyröbastun
Inga driftstörningar på länge. Bastulavar ska bytas framöver.
Reservaggregat inhandlas och ny styrenhet monteras. Två nya luft-
värmeväxlare monteras nästa vecka. Anslutning värmekabel fixas.

e. Årsmöte

Lördag 25 mars kl 14.00 Trålverket. Möte & vårsoppa.
f. Galleri Bockeberget.

Fyra veckor är redan bokade i sommar.
g. Hemsidan. Vi har köpt domänerna dyrön.se och dyron.nu. Vi har förbättrat

statistikmöjligheter, hantering av "kakor" och övriga driftsfrågor.
h. Filmkväll på temat Sill. Planering OK för en filmkväll i vår om Sillfisket samt

info om dagens sillfiske och kanske en liten sillbuffe på Trålverket.



§ 6. Beslutsärenden 

a. Solenergi Dyröbastun

Styrelsen vid flera tillfällen diskuterat solceller till bastun och i princip
varit överens. Vi har haft kontakt med kommunen och bygglov krävs inte
eftersom det är utanför detaljplanelagt område. Vi behöver heller inte
söka om strandskyddsdispens för montering på befintlig byggnad.I
höstas var det ett företag här som har kontakter på ön. Flera hushåll har
redan accepterat offerter från detta företag. Av dem har vi också fått en
offert för bastun som styrelsen tagit del av. Med ett kalkylerat pris på
1,50 / kWh så innebär det en avskrivningstid på knappt 20 år. Med det
högre pris som i varje fall gäller just nu, så blir avskrivningstiden kortare.
Vi försöker få fram ytterligare en offert.

Styrelsen beslutar: 
att göra investeringen endera utifrån den lämnade offerten alternativt 
med en bättre offert om det går att få fram.

att Leif Göbel och Sören Holm får styrelsens uppdrag att fatta slutligt 
beslut om val av entreprenör och att beställning ska göras senast 15 
februari

b. Toaletter i Nord respektive Sydhamnen - åretruntservice

DSF ger bidrag med 10 000 kr per år till Båtklubben för att besökare/
vandrare ska kunna ha tillgång till wc året runt. Det har inte fungerat fullt
ut. Föreslås att DSF tar över driften av en av toaletterna i Sydhamnen
oktober-april, installerar dörrstängare, nytt våtrumselement mm. Vi
betalar Dyröns Båtklubb extrakostnader för el, va och papper samt ett
viss övrigt bidrag. Överenskommelse skrivs med Båtklubben och
bidrag till finansiering söks hos berörda företag/verksamheter.

Styrelsen beslutar 
att uppdra åt ordförande och kassören att göra en överenskommelse 
samt ta upp toaletter & städning i ett bredare sammanhang på ett 
Dialogmöte med företag och föreningar.

c. Bohusläns längsta hamnbänk
Ett förslag med ritningar och kostnader har tagits fram om att bygga
en ny hamnbänk ca 80 m längst hela berget vid betongkajen i
Sydhamnen. DSF, Båtklubben och lokala företag står för
finansieringen och Blue People för arbetet.

Styrelsen beslutar att uppdra åt Bertil Gyllander att vara
projektledare för bygget inom en total kostnadsram om ca 31 000 kr



§ 7.

§ 8.

Nästa möte 
Nästa styrelsemöte hålls söndagen 26 februari kl 16.00. 

Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet 
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