
PROTOKOLL  

fört vid vårmöte med Lönnskogbygdens byalag 2006-10-07 
 

 

Närvarande: 18 personer. 

Toby Craig, Theo Craig, Alexander Craig, Petra Westman, Andreas Nilsson, Monica Byh, 

Joel Jansson, Solveig Jansson, Ingemar Dahl, Jürgen Korth, Anette Wall, George Wall, Maj 

Magnusson, Annalisa Larsson, Gösta Karlsson, Jonny Byh, Kurt Härdig, Reidun Westman, 

Harriet Härdig, Jarl Westman 

 

1. Mötets öppnande  

 

Mötet öppnades av ordförande Harriet Härdig.  

 

2. Dagordning  

 

Utskickad dagordning justerades med ny punkt Ekonomi och godkändes därefter, se 

bilaga. 

 

3. Till justeringsmän valdes  

 

- Annalisa Larsson 

- Monica  Byh 

 

4. Aktuell information  

 

Harriet informerade om läget beträffande bredband.  

Det alternativ, nedgrävning av fiber, som tidigare varit aktuellt, verkar för tillfället inte 

vara genomförbart beroende på för lågt antal intresserade.  

Vid kontakter med kommunen har det också visat sig att vårt område inte för tillfället är 

prioriterat beträffande bredbandsutbyggnad. 

 

5. Ekonomi  

 

Ingen ekonomisk information redovisades eftersom kassören Hans Forslund ej var 

närvarande.  

 

6. Uppdrag från årsmötet 

 

- Arbetsgruppen för Siktjärns badplats. 

För att bevara bryggorna har delar inför vintern dragits upp ur vattnet. 

Gruppen har också undersökt vad det kostar att köpa bryggor och hittat ett alternativ där 

en 34 (24 + 10)meter lång brygga skulle kosta 56.000 kr.  

Lennart Andersson, Kurt Härdig och Reidun Westman fick uppdraget att undersöka 

möjligheterna till bidrag till bryggorna. Redovisning sker på vårmötet. 

 

- Förslag till stadgeändring från valberedningen. 

Inget förslag fanns presenterat till mötet. Punkten behandlas vidare vid byalagets 



vårmöte. 

 

7. Reparation av kolarkoja och vindskydd  

 

En arbetsdag för underhåll och städning vid kolarkojan har genomförts.  

Då konstaterades att vindskyddets tak måste renoveras. Inköp av takplåt beräknas till 

1.300 kr. Flera alternativ skall undersökas. Arbetsdag bestäms vid vårmötet. Mötet 

beslutade även att inköpa bänkar till grillplatsen för 1.350 kr. 

 

8. Nytt från aktivitetsgrupperna 

 

- Vandringsledsgruppen har jobbat vidare med bl. a. röjning efter den gröna leden.  

 

- Infogruppen presenterade planer på att skapa en egen hemsida till Byalaget. Hemsidan 

skulle kunna användas till att informera om alla tänkliga aktiviteter och verksamhet inom 

området. Kostnader för en hemsida beräknas vara ca 200 kr i startavgift samt därefter ca 

150 kr /år.  

Mötet beslutade att skaffa hemsida samt att infogruppen går vidare med detta. 

 

9. Övriga frågor 

 

Önskemål har framfört att byalaget skall arrangera Älgsupé i samband med kommande 

älgjakter. Diskussioner och beslut om detta skjuts till vårmötet alternativt årsmötet. 

 

10. Avslutning och nästa möte 

 

Byalagets vårmöte beslutades att hållas 07-03-17, klockan 15.00. Vandringsledsgruppen 

svarar för förtäring.  

Därefter avslutades mötet. 

 

  

 

 

Vid protokollet:    Mötesordförande: 

 

 

 

Jarl Westman    Harriet Härdig 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Annalisa Larsson   Monica Byh 

 
 


