
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens byalag. 

Tid: Torsdagen den 13 okt. 2011, kl 18.30 – 21.10  

Plats: Gamla skolan, Söderhögen 

Närvarande: Kent Rosenqvist, ordf., Martin Bodin (tom 20:05), Karl Gustav Lindblad,  

Thomas Sjöberg, Carl-Johan Nordgren, Annika Jakobsson, Jan-Olof Jarsjohn,  

Roger Näslund, Karin Östberg 

Förhindrade: Glenn Lindén 

Adjungerade: Eva Hoff, Ivan Magnusson, Christina Torung 

Inbjuden: Bo Karlsson (Bergs kommun), närvarande tom § 29. 

Öppnande 

§ 25. Efter att Karin Östberg gett oss en kort tillbakablick på Neder- och Söderhögens historia 

förklarade ordförande mötet öppnat, och hälsade Bo Karlsson särskilt välkommen. 

Dagordning 

§ 26. Dagordningen godkändes efter beslut att behandla punkterna 32-33 före punkt 28.  

Justerare 

§ 27. Till rösträknare och att jämte ordförande justera protokollet valdes K-G Lindblad och 

Thomas Sjöberg. 

Utredning av affärscentrum vid vägkorsningen E45/315 

§ 32. Handlingarna ”Ang ’affärscentrum’ vid vägkorsningen E45/315” och ”Utkast till 

lokalprogram för ny bebyggelse intill vägkorsningen E45/315 i Rätansbyn” diskuterades. Bo 

Karlsson framförde kommunens positiva syn på planändring i linje med ovanstående samt 

tankar kring anläggning av s k industrimark söder om Rätans skola, på mark annars avsatt för 

bostäder, och med anslutning från E45. 

   Styrelsen beslutade 

att uppdra åt Leaderprojektet att fortsätta planeringen i samarbete med 

kommun, fastighetsägare och berörda företag, samt 

att uppdra åt projektledare och ordförande att söka projektstöd inom Leader; 

södra fjällen.  

Yttrande om sjönära bebyggelse 

§ 33. Bo Karlsson informerade kort om Landsbygdsutveckling i strandnära område (LIS): 

Enligt lag tagen 2010-01-01 infördes strängare regler för strandskydd. Dock kan kommuner i 

samråd med ortsbefolkningen besluta om dispenser för att främja bygdens utveckling. En s k 

samrådsredogörelse och underlag för beslut om dispens ska vara klart till årsskiftet. Utifrån 

underlaget kan prövning göras av bygg- och miljönämnden varefter markägaren avgör 

utifrån prövningens beslut. Man kan ej ge dispenser runt hela sjöar.  

   Byalagets styrelses uppdrag är att ange områden lämpliga för dispens (se skrivelse ”Till 

Ledamöter i Byalagets styrelse”, 2011-09-23).  

   Styrelsen beslutade  

att fatta beslut i frågan nästa styrelsemöte den 10 november, samt 



att inför styrelsemötet sammanställer Ivan Magnusson förslag på 

dispensområden utifrån kartor med anvisningar från Martin Bodin, Thomas 

Sjöberg och Roger Näslund. 

 

Föregående mötesprotokoll 

§ 28. Christina Torung föredrog föregående mötesprotokoll som godkändes och lades till 

handlingarna. 

Ekonomirapport 

§ 29. Eva Hoff föredrog ekonomirapport: Saldot är 37 883 kr. Möten och porto är de stora 

kostnaderna. Ersättning för mötesförtäring diskuterades, eftersom privatpersoner såväl som 

företag ordnar med förtäring. 

   Styrelsen beslutade  

att mötesförtäring ordnad av privatperson ersätts med 30 kr/person. 

Anmälan om medlemskap 

§ 30. Martin Bodin meddelade att Handsjöns Skidklubb och Handsjöns 

Vägbelysningsförening tackar nej till medlemskap tills vidare. 

Leaderprojektets pågående arbete 

§ 31. a) Tomma hus 

För närvarande finns 16 st intresserade av att hyra ut tomma hus. Martin Bodin 

med erfarenhet av husuthyrning anser att man bör börja i liten skala och att 

uthyrning via hemsida kräver noggrann planering. Byvaktmästare/”hustomte” 

efterfrågas av många husägare och kan vara lämpligt för lönebidragsanställd. 

Martin bjöds in till möte i frågan 17 okt kl 18:00 på Wärdshuset. 

b) Skidspår 

Nydragning av skidspår och leder diskuterades, bl a med förslag på inkludering 

av Pilgrimsleden och Platån på Galberget. Kent Rosenqvist, Carl-Johan 

Nordgren och Uno Eriksson ska träffa Destination Vemdalens projektanställde 

Jan Gabrielsson 26 okt i frågan. 

c) Hemsida 

Ännu har inget bra resultat åstadkommits men arbetet fortsätter. 

d) Högberget 

Än har inget svar på vårt yttrande inkommit. 

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.  

Policy för användning av vindkraftmedel 

§ 34. Hans-Christian Schulze, vd för Svenska Vindbolaget, har verifierat att vårt avtal gäller. 

Avtalet är undertecknat men ska renskrivas och undertecknas ånyo.  

   Policyförslaget diskuterades utifrån prioritering av punkterna och tillägg av 

fiberkabel/bredband. 

   Styrelsen beslutade 



att Ivan Magnusson skriver om förslaget och lägger till fiberkabel/bredband 

som nödvändig infrastruktur samt lyfter upp den punkten till prioriteringsgrupp 

ett, samt 

att behandla frågan vidare nästa styrelsemöte. 

Utbyggnad av fiberkabel 

§ 35. J-O Jarsjohn och K-G Lindblad avlägger rapporter utifrån sina uppdrag enl § 23: 

   Scanova (Telia) och Svenska Kraftnät äger en fiber var. Före en ev anslutning bör en 

marknadsundersökning göras. Utifrån den tas beslut om anslutning och därefter ordnas 

abonnemang. Varje by bör ta ansvar för sitt eget nät, och utifrån detta kan ett ev samarbete 

påbörjas. Påpekades att ett informationsmöte hålls i Överturingen 30 okt. 

   Styrelsen beslutade 

att ge K-G i uppdrag att kontakta och bjuda in representant för Härjeån till 

föreningsmöte 10 nov. 

Delägande i Destination Vemdalen 

§ 36. Frågan bordlades till nästa styrelsemöte. 

Föreningsmöte i november 

§ 37. Beslutades att föreningsmöte äger rum 10 november kl 18:30 på Norsgården, samt att 

styrelsen träffas där 17:30. 

Förslag på logotype 

§ 38. Förslag på logotype delades ut och frågan bordlades till nästa styrelsemöte. 

Medlemsärenden 

§ 39. Beslutades att  ”Information från byarna” ska vara en stående punkt på dagordningen. 

Övriga frågor 

§ 40.  a) Diskuterades Kvarnsjös ev medlemskap. Roger Näslund får i uppdrag att 

kontakta Kvarnsjö inför föreningsmötet 10 nov. 

b) Måndag 17 okt kl 15:30 träffar styrelsens au och projektledningen Tord 

Nordin, projektansvarig i Klövsjö, för utbyte av erfarenheter. 

c) Beslutades att utse valkommitté på föreningsmötet 10 nov. 

d) J-O Jarsjohn övertar C-J Nordgrens arbete med Flottarleden. 

Avslutning 

§ 41. Med påminnelse om nästa sammanträde den 10:e november, på Norsgården, tackade 

ordförande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

Christina Torung, sekr   Kent Rosenqvist, ordf 

 

Karl Gustav Lindblad, just   Thomas Sjöberg, just   

                                 


