PROTOKOLL Bystämman Laknäs-Östanhols byalag fredag 271122013 kl. 19.00 i bystugan, Laknäs

L.
2.

Mötet öppnades.
Dagordningen godkändes.

a. Leif Rosengren hade en övrig informationspunkt.

3.
4.
5.
6.

Kersti Sommar valdes till ordförande och Anette Lindsjö valdes till sekreterare för stämman.
Lars Lind och Gunnar Berglund valdes

till protokolljusterare.

Föregående protokoll godkändes.
Verksamhetsplan och Budget.
Verksamhetsplanen för201,4 gicks igenom och godkändes, några punkter:

a. Prislistan för uthyrning av bystugan har legat fast länge och kommer att ses över 201-4.
b. Renovering av bystugan kommer fortsätta enligt plan.
c. Julgrans och midsommarkommittdn efterlyser folk och vill att intresserade hör av sig.

för 2013 och Budget för 201-4. Prognosen för 2013
visar på ett resultat på227159 SEK. Budgeten för201.4 visar på ett minusresultat på 88 000
SEK vilket mestadels beror på att vi inte har något bidrag från Kommunen under 2014 samt
att eventuella överskott från Spelmansstämman inte tagits upp. Bidrag från kommunen fick
vi för reparationerna i bystugan.
Caisa Johansson gick igenom prognosen

7.
8.

Beslut: byavgiften för 2014 fastställdes till 300 SEK (oförändrat).
Lars Lind presenterade "Toalett vid stranden".

a. Dagens lösning klarar inte av behoven, är dyr i drift och har ingen
handikappanpassning. Dessutom behöver personal en separat toalett.
b. Akut behov av toaletter, bl.a. för att klara av spelmansstämman och Tällbergs maraton
c. Gruppen har kommit fram till två alternativ:
1. Permanent installation, kostnad: 156 000 SEK + 120 000 i anslutning.

2.

En sluten tank, kostnad: 143 000 SEK.

Alternativ

t

har något lägre årliga driftskostnader än alternativ 2.

Beslut: Stämman beslutade att gruppen ska fortsätta arbetet med alternativ 1, permanent
insta llation.

9.

Motioner och skrivelser

för sent. Den kommer tas upp på stämman i april.
10. Vägfrågor presenterades av Mats Skoglund, några punkter:
a. Svedvägen; dikat och ny trumma och lagt på 6 lass grus.
En motion om policy har kommit in, men

b. Lassagattu, Ängesvägen; lagt på 2 lass grus.

c. Promenadvägen mellan tegelbruket och paviljongen har även snyggats upp.
Mats uppmanade även alla i byn att hålla rent från buskar och träd mot vägar för att
underlätta för bl.a. snöröjning.
1"1. lnformation
a. ld6-dag för bystugan
Leif Rosengren redogjorde för det som kommit fram under id6-dagen om bystugan.
Många förslag kom upp och en del är redan inplanerade att åtgärdas, bl.a. vikväggar,
skyddsräcke kring vedkaminen och pardörrar med glas. Det kommer även tittas på
att förbättra ljudmiljön, ventilation och belysning m.m.

En arbetsgrupp har föreslagits. Hans Elg, Gösta Lundström, Åke Broberg, Mats

Skoglund, Gunnar Berglund, Rolf Nilsson, Christer Lind, och Leif. Det beslutades att
denna grupp får fortsätta med påbörjat arbete.
b. Ordförande Christina Asplund berättade om vad som diskuterats iTällbergsbyarnas

byaråd, bl.a. "Vatten och avlopp i Plintsberg" och "vandringsleder". De träffas även
regelbundet med kommunbygderådet där alla byar är representerade och två gånger
årligen finns även kommunen representerade.

c. En ny Leaderperiod är på gång och innebär att byar kan söka bidrag från EU. I början
av året kommer en beskrivning av vad som man kan söka bidrag för.
d. Fiber; kommunen vill att byarna själva tar hand om fibernätet. Kostnad är liksom
tidigare 25 000 SEK/hushåll. Det är väl förberett inom byn för fiber men det krävs fler
intresserade för att det ska kunna bli av. Styrelsen kommer bjuda in Dala energi till
våren för en ny informationsträff.
e. Översiktsplan; Styrelsen har lämnat in en skrivelse till kommunen som Christina visade.

f.

En hemsida

för Laknäs Östanhol har skapats och Pär Svalänge visade hur den såg ut:

www.laknäs.se

ld,**r och bilder tas tacksamt emot och kan skickas till emailadressen som finns

på

hemsidan.

12. lnga övriga frågor.
13. Mötet avslutades.
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