Till Rätansbygdens Byalags årsmöte 2013-03-14

Verksamhetsberättelse för Rätansbygdens Byalags verksamhetsår 2012
Byalaget har i sin nuvarande form varit verksamt under ett och ett halvt år och detta är andra
ordinarie årsmötet för byalaget.
Antal medlemmar
Föreningar: 27 st
Företag: 31 st
Institutioner: 1 st
Leaderprojektet ”Utvecklingsplan för Rätansbygden”
Leaderprojektet avslutades den 31 augusti 2012 och en rapport med utvecklingsplanen har
avlämnats till Leader Södra Fjällen och Länsstyrelsen.
Utvecklingsplanen
Den genom projektet utarbetade och av byalaget antagna planen för utveckling av
Rätansbygden, utgör utgångspunkt för byalagets arbete. En sammanfattning av förslagen i
utvecklingsplanen redovisas i dokumentet Prioriterade arbetsområden.
Prioriterade arbetsområden
I bifogade förteckning ”Prioriterade arbetsområden” redovisas de aktiviteter som pågått,
pågår och planeras. De i förteckningen upptagna aktiviteterna kommer också att vara de
områden vi kommer att arbeta med under kommande verksamhetsår. Därför har styrelsen
beslutat att denna förteckning även får utgöra grund för verksamhetsplanen.
Vindkraftspeng/bygdepeng
Ang medel från den s.k. bygdepengen har beslut fattats vid styrelsemöte 2012-12-20, om
förslag till anslag enligt bilaga 2.
Fiberutbyggnad
En av byalagets främsta uppgifter under året har varit att undersöka möjligheterna och att
börja förarbetet med att anlägga fiber i bygden. Två ekonomiska föreningar har bildats;
Böle/Röjan Fiber e f och Rätan Fiber e f. Ett medborgarförslag ang fiberutbyggnad i bygden
har skickats till Bergs kommun, och leaderbidrag från Länsstyrelsen har sökts och beviljats.
Anläggande av affärscentrum
En annan viktig uppgift har varit att undersöka möjligheterna att anlägga ett affärscentrum i
korsningen E45/Rv315 i Rätan. Efter kontakter med samtliga intressenter har
investeringsbidrag sökts hos Länsstyrelsen, och offerter begärts för projektering och teknisk
ledning.

Turism
Den tredje största uppgiften har bestått av att bredda utbudet för turister samt att
marknadsföra bygden och dess utbud. Central uthyrningsfunktion, upprustade och nydragna
vandrings- och skoterleder, hemsida, turistfolder, skylttavlor och medlemskap i Destination
Vemdalen är några av resultaten.
Inflyttningsfrågor
Att se till så nyinflyttade känner sig välkomna är även det en nog så viktig uppgift, med besök i
hemmet och överlämnande av informationsmaterial och rabatthäften från bygdens
företagare.
Sammanträden/möten
Styrelsen har haft åtta (8) protokollförda sammanträden.
Byalaget har haft två (2) stormöten/informationsmöten.
Byalagets medlemsföreningars ordföranden har träffats vid två (2) tillfällen.
Styrelsens arbetsutskott har fr o m november månad träffats på bygdekontoret varje måndag.
Träff med landstingspolitiker ang provtagning på Östgärde.
Kurser och konferenser
Destination Vemdalens konferens i fiskefrågor
DV:s informationsträff om kommunikationsplattformar (27/4)
Konferens i ”Gemensam målbild och vision” (24/4, 11/12)
Destination Vemdalens Destinationsdag/ aktieägarträff (3/5)
”Forum för turism” (15/5)
Turistrådet (20/9)
Bergs kommuns företagsdag (6/10)
Destinationsdagen/aktieägarträffen (18/10)
Varit drivande i inflyttningsprojektet Grön Integration med Torsta gymnasium och Bergs
kommun (25/10, 26/11, 17/12)
Bergs kommuns möten (2 st) ang inflyttningsfrågor
Arrangemang
Medverkan vid Vintermingel på Rätans Camping
Forsens dag vid Handsjöforsen
Familjedag med kruskalas på Rätans hembygdsgård
Medverkan vid Konst- och hantverksutställning på Norsgården
”Ställ politikerna mot väggen”; två tillfällen på bygdekontoret
Skrivelser
Till Bergs kommun som ett medborgarförslag ang fiberutbyggnad
Till Bergs kommun ang uppställningsplan för truck-diesel
Till Bergs kommun ang övergångsställe i Rätan
Till Bergs kommun ang badplats vid Kojbyn i Rätan
Till Länsstyrelsen; ansökan om projektpengar för affärscentrum
Till Länsstyrelsen; ansökan om projektpengar för turismsatsning

Till landstingsrådet ang provtagning på Östgärde.
Verksamheter, fasta
Kansli med föreningsservice
Central uthyrningsfunktion; uthyrning av stugor
Förmedling av byvaktmästartjänst; snöskottning, gräsklippning, mindre reparationer etc
Övriga verksamheter
Iordningställande av Flottarstigen
Nydragning av skidspår
Nydragning av vandrings- och skoterleder
Information
Byalaget har bygdekontor med kanslist och hemsida samt har startat utgivning av
informationsblad i bygden. Samarbete med Ole i Åsarna har resulterat i turistfolder, två stora
informationstavlor vid infarterna till Rätan, samt ständig plats i Oles Bladett. Genom
medlemskap i Destination Vemdalen och Radio Berg, via Bergs kommuns hemsida och
Magazinet, har byalaget ytterligare informationsvägar att tillgå.
Styrelsen
Kent Rosenqvist, ordförande
Annika Jakobsson (avgick i augusti)
Jan-Olof Jarsjohn
Karl Gustav Lindblad
Glenn Lindén (avgick i mars)
Carl-Johan Nordgren
Roger Näslund
Lennart Persson
Thomas Sjöberg
Christina Torung, sekreterare
Karin Östberg

- Rätans Gatubelysningsförening
- Rätans Vattenförening u p a
- Rätansbyns Samfällighetsförening
- Föreningen Bölegården/Smedja Hammarede
- Rätans Wärdshus AB
- Rätans Träförädling AB
- Nästelns och Lillsveds Hembygdsförening
- Övre Hoans Fiskevårdsområdesförening
- Klaxåsens Bygdeförening
- Rätans Snöskoterklubb
- Söder-/Nederhögens Bysamfällighet

Suppleanter
Gunnar Andersson
Jan Norling
Karolina Renström

- Rätans Hembygdsförening
- Böle Byggserice
- Nordgren Entreprenad

Adjungerade
Eva Hoff, kassör och kanslist
- Rätans Gatubelysningsförening
Ivan Magnusson, projektledare
- Rätansbyns Samfällighetsförening
Christian Plüschke, marknadsföringsansv. - Rätans Gatubelysningsförening
Lönebidragsanställda
2012-04-01: Eva Hoff; kanslist samt ansvarig för bygdekontor, stuguthyrning och förmedling
av byvaktmästare
2012-10-01: Roland Gunnarsson; byvaktmästare

Bygdekontor
Postvägen 3 i Rätan.
Tel: 070-5782394
Hemsida
www.ratansbygden.se/www.rätansbygden.se
Slutord
Det gångna verksamhetsåret har varit intensivt; fyllt med aktiviteter och utmaningar. En del
har startats upp från ingenting, trevande och inte alltid med omedelbart lyckat resultat,
medan annat har genomförts med den äran. Styrelsen känner tillfredsställelse över att se
utvecklingen i linje med vad byalaget eftersträvar, och det gladde därför oerhört att Bergs
kommun uppmärksammade byalagets ansträngningar genom att utnämna Rätansbygdens
Byalag till Årets Eldsjäl 2012. Antalet medlemmar har ökat rejält under året vilket också är
glädjande och signalerar en tro på att det byalaget gör är positivt och skapar framtidstro. Med
stort tack till alla som skänkt av sin vilja, tid och kraft till utvecklingsarbetet i byalaget, och
med förhoppning om sammaledes i framtiden, tackar styrelsen för det gångna
verksamhetsåret och önskar den tillträdande styrelsen lycka till i sitt kommande arbete.
Rätan den 7 januari 2013
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