Vad händer och vad har hänt på Oknö sedan förra sommaren?
Stugföreningen satsar som vanligt på ett program inför sommarsäsongen. Vi hoppas att vi
kan genomföra alla aktiviteterna så att inte pandemin stoppar oss.
Vår samverkan med kommunen fortsätter.
•
•
•

•
•

•

Kommunen har börjat att fälla döda träd både längs vägarna och inom övriga områden.
Vandringsleden runt Oknö ska märkas ut bättre till sommaren och man gör en inventering
av de bänkar som finns runt ön för att se vilka som ska renoveras.
Länsstyrelsen har tagit beslut om att utöka sin period med 30 km/h till 1 juni – 15 september vid
Oknöbron. Kommunen har nu tagit beslut om att kommunens hastighetssänkning till 40 km/h
på Oknö är samma datum.
Kommunen kommer sannolikt under hösten 2021 påbörja ett planarbete med syftet att
se över marklovsbestämmelserna på Oknö.
En stor satsning görs på badplatsen vid Oknöbron med nya soldäck, dusch mm.
Rastplatsen vid brofästet har fått en fin grillplats och en lång ”sitt och fika bänk” med fin
utsikt över Mönsteråsviken. Detta blir klart till sommaren.
Kommunen kommer skylta upp och markera ut platser där man får parkera på Oknö.
Detta som ett första steg i att få ordning på parkerande badgäster och husbilar som idag
ställer sig utanför anvisade platser. Planen är att genomföra detta under vår/sommar
2021.

Campingarna på Oknö
Våra två campingar förbereder en ny säsong och de öppnar till påsk
•

•

Kaffetorpets Camping har tecknat ett nytt längre arrendeavtal med kommunen och
kommer att utöka verksamheten bl a med flera ställplatser.
Vi ser också fram emot att kunna ordna flera aktiviteter vid Kaffetorpet i samarbete med
Micke och Mats (arrendatorerna).
First Camp kommer från och med i år att driva restaurangen i egen regi. Dom kommer
också att ha en bana med biljardgolf nedanför restaurangen.

Övrigt
•
•
•

Brödförsäljningen från Lilla bageriet vid gamla färjeläget startar efter midsommar.
Vid räddningsstationen i Lakhamn byggs ett båthus till en av räddningsbåtarna som ska
stå klart till sommaren.
Kaffetorpet, som vi hyr av kommunen, behöver en uppfräschning. Därför har vi beställt
ommålning av byggnaderna som kommer att göras i maj.

Är du intresserad av att hjälpa oss att göra ett bra Oknö ännu bättre?
Det finns plats att vara med oss vid våra aktiviteter i sommar t ex bingopromenaderna,
valborg, midsommar eller kanske vid underhållsarbete vid Kaffetorpet. Hör av dig till
Ingemar Alexandersson mob 070-130 19 99 eller mail: ingemar.rockstrom@gmail.com
Det finns också möjlighet för dig som är intresserad att delta i styrelsen eller vara med i
valberedningen. Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen.
Hälsningar från styrelsen i Oknö Stugförening

