FÖRENINGEN HÄLLEVIKSSTRANDS FRÄMJANDE

NYHETSBREV

Adress: c/o Roger Andersson, Mastvägen 15, 474 95 Hälleviksstrand, Tel 0304-52520, 0703-440285,
e-post framjandet@halleviksstrand.se, hemsida www.halleviksstrand.se , Bankgiro 299-9118
Ansvarig utgivare: Curt Åkesson, Tel 0734-022415 0304-52565

November 2017

Hej alla …
Här kommer årets andra nyhetsbrev. Och
just i dagarna är ett år sedan bygget av
bryggan i Andstensholmesprojektet
startade med pålning och svetsning av
stålskelettet. Och det är med stor
tillfredställese vi ser detta blivit klätt med
trä under sommaren. Mer om projektet
och status för det på baksidan brevet.
Samhällsbyggnadskommittén
Planprogram Hälleviksstrand Edshultshall
Arbetet med planprogram för Hälleviksstrand-Edshultshall har startats upp av
Kommunens planarkitekter, Carl-Johan
Hjalmers och Linda Johansson, som nu
kommer att bjuda in till ett första
informationsmöte med ett antal tydliga
representanter för de två samhällena.
Mötet kommer att hållas i slutet av
november/början av december.
I nästa steg kommer ett informationsmöte
för allmänheten hållas. Då informerar
kommunens planarkitekter om planens
process, syfte och bakgrund och tanken är
att under det här mötet identifiera en
arbetsgrupp för vartdera samhället.
Arbetsgrupperna är tänkta att bestå av
frivilliga invånare eller verksamma i
samhällena som ytterligare vill engagera
sig i utvecklingen av sin närmiljö genom
att delta i fokusgrupper där
planprogrammets utformning presenteras
och diskuteras. I steg tre kommer
ytterligare ett informationsmöte dit
allmänheten bjuds in hållas, målsättningen
är att hålla det strax innan eller i början av
samrådsperioden (fjärde kvartalet, 2018).
Blir planprogrammet antaget så ligger det
till grund för framtida detaljplaneprocesser

som även de innefattar samråd, men då har
alltså dialogen och processen kring
planprogrammet avslutats.
I höst/vinter kommer Orust
kommun samarbeta med ett
masterprogram i hållbar
samhällsutveckling på Chalmers
tekniska högskola.
Det är runt 30 arkitektstudenter som ska
göra en djupgående analys av
förutsättningar för hållbar utveckling i
vår kommun.
Och när en grupp master-studenter
startade inventering och utforskning av
Hälleviksstrand-Edshultshall som
geografiskt utvecklingsområde, så
passade Hälleviksstrands Främjande på
att bjuda in till ett möte den 21/9.
Syftet med möte var att beskriva och
informera om Hälleviksstrand och västra
Orust som ett av kommunens mest
intressanta utvecklingsområde.

Simskolan har i år bestått av
Sommarens simskola leddes för tredje året
av simläraren Ella Eklind Magnusson som
hade bra hjälp av assistenten Antonia.
32 flitiga elever mellan ca 3 och 8 år
indelade i grupperna Lek & plask,
nybörjare och fortsättning och en liten
nybörjargrupp i crawl kämpade på i det
ganska kalla vattnet.
Många kom på eftermiddagarnas drop-in
för märkestagning, främst barn men även
vuxna.
På det årliga Simborgarmärkets dag, som
anordnas ihop med Orust kommun, deltog
rekordmånga i Hälleviksstrand, 184 st. mot
förra årets 134 st.

Luciamys i lokalen 17 december kl 15.
Skinksmörgås, gröt, kaffe med dopp.
Förhoppningsvis även Lucia med följe och
sång.

Hemsidan
Redaktörerna för hemsidan tar gärna emot
berättelser om Hälleviksstrands historiska
och aktuella händelser. Se info om detta
på. www.halleviksstrand.se
Annat som händer i samhället…
Fiberföreningen!!!
Alldeles….. strax så driftsätts de första
delarna av fiberföreningens norra område,
och i samhället är redan grävningen igång.
Se tidsplan och info på.
www.hallevikfiber.se

Andstensholmen
Gångbrygga/Bastu/ Tribun

Vi närmar oss nu Etapp 2 med uppförande
av byggnaden som kommer att delas upp i
två delar.
För att inte belastas med för mycket arbete
och hålla nere kostnaderna så kommer vi
att börja med Etapp 2a, där vi färdigställer
de delar som avser handikappanpassad
samlings-/möteslokal/starttribun.
Sedan kommer vi att gå in i Etapp 2b,
vilken omfattar bastu med omklädning och
duschar.
Vi har till dags datum fått in ca 600 tkr
genom bidrag från nästan 100
privatpersoner, satsat kapital från
föreningarna samt sponsring.
Besked om bidrag från Leader i Bohuslän
väntas inom kort, men ytterligare kapital
kommer att behövas nu när projektet går in
i nästa fas. Därför vänder oss här till fler
privatpersoner som kan vara intresserade
genom att bidra med ett valfritt belopp.
Inbetalning kan göras till
Bg 299-9118 eller Swish till 12345 24 880.
Märk inbetalningen med
”Andstensholmen” samt din mejladress.
Har du ett företag? Och tankar på att ge ett
sponsorbidrag, får du mer info genom att ta
kontakt med någon av våra kontaktpersoner.
Per Oskarsson 0706 – 549 563 per@otm.se
Roger Andersson 0703 – 440 285
roger.andersson@halleviksstrand.se
Hans Abrahamsson 0709 – 743 334
hans.abrahamsson@gknaerospace.com

Etapp 1 med att bygga en 100 meter lång
gångbrygga är nu så gott som avklarad
genom ca 400 timmars ideellt arbete av
samhällsinnevånare med flera, samt
byggnation av bryggfundament utfört av
Tjörns Bryggteknik.

Till sist
Styrelsen önskar alla en god jul och ett
gott nytt år.

