
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Torsdagen den 7 juni 2012, kl 18.30 – 21.30 

Plats: Gamla skolan, Klaxåsen. 

Närvarande: Ledamöterna Kent Rosenqvist, ordf., Jan-Olof Jarsjohn, Karl Gustav Lindblad, Carl 

Johan Nordgren, Thomas Sjöberg, Christina Torung, sekreterare, samt suppleanten Karolina 

Renström. 

Adjungerade: Eva Hoff och  Ivan Magnusson. 

Förhindrade: Annika Jakobsson, Roger Näslund, Karin Östberg, Lennart Persson samt 

suppleanterna Jan Norling och Gunnar Andersson. 

 

Öppnande 

§ 44. Ordförande hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat. Därefter berättade 

Sonja Sjöberg kort om Klaxåsen och dess gamla skola. 

Dagordning 

§ 45. Den utsända dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor; ”Turistväg” och 

”Arrende Galberget”. 

Justerare 

§ 46. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Karolina Renström och Jan-Olof 

Jarsjohn.  

Föregående mötes protokoll 

§ 47. Sekreteraren föredrog huvudpunkterna i föregående mötes protokoll, som godkändes 

och lades till handlingarna. 

 

Ekonomirapport. 

§ 48.  a) Eva och Ivan föredrog en kort ekonomisk redovisning då inga

 förändringar sedan förra styrelsemötet skett.  

Rapporten godkändes och lades till handlingarna. 

 

b)Medlemsavgifter 

Mötet diskuterade eventuell tidsfrist för de medlemmar som ännu inte betalat 

medlemsavgift och som påmints en fjärde gång. 

Styrelsen beslutade 

att tidsfristen ska vara två veckor för de som ännu inte betalt medlemsavgift. 

  

Informationsfrågor 

§ 49 a) ”Forum för turism” 

Eva informerade kort från träffen ”Forum för turism” i Hackås 15 maj (se bil.) 

Rapporten godkändes och lades till handlingarna. 



 

b) Träff med Landstinget 

Kent och Ivan informerade från träff med företrädare för kommun och 

landsting ang. byalagets förslag att hemsjukvården utför enklare delar av 

hälsocentralens service (se § 33c). Förslaget bemöttes positivt och besked i 

frågan kommer att lämnas senare. 

 

c) Magazinet Berg 

Kent förevisade det senaste numret av Magazinet Berg, med artiklar och 

annonser från Rätansbygden. 

 

d) Gratisannonser 

Christina informerade om gratisannonsering i Oles ”Bladett”, som en följd av 

byalagets beställning av skylttavlor. 

 

e) Attraktionskarta 

Mötet diskuterade och föreslog ändringar och tillägg i attraktionskartan, som 

sedan ska ligga i turistinformationsmappen. 

 

Vandrings- och cykelleder 

§ 50. Carl Johan informerade kort från träff med företrädare för Skogsvårdsstyrelsen ang. 

ansökan om röjningsbidrag till dragning av cykel- och vandringsleder.  

Gunnar Lundqvist kommer att bistå Carl Johan och Jan-Olof i de planerade arbetena (se § 34). 

 

Leaderprojektet 

§ 51. a) Utvecklingsplan för Rätansbygden 

Se §§ 20a och 35a (2012). 

Ivan redogjorde för utskicket av slutrapporten till Leader Södra Fjällen och 

Länsstyrelsen. 

Styrelsen beslutade 

att förslaget ”Utvecklingsplan för Rätansbygden” skickas ut på remiss till 

samtliga medlemsorganisationer/-företag i Rätansbygdens byalag,  

att synpunkter på remissen bör inkomma till sekreteraren senast 10 augusti, 

samt 

att inbjuda till stor-/informationsmöte, kring utvecklingsplanen, i augusti. 

 

 b) Affärscentrum 

Se §§ 9c, 20b och 35b (2012).  

Ivan Magnusson informerade om nuvarande läge; markägaren har låtit värdera 

marken och kommer att lämna besked om ev. försäljning den 18 juni. 

Styrelsen beslutade 

att vid positivt besked från markägaren påbörja utredningsarbete ang. 

möjligheten att bygga affärscentrum vid korsningen E45/Rv315, nuvarande 

OKQ8. 

 



c) Byggkommitté 

Se § 35c. 

Ivan föreslog Jan Norling, Anders Nordgren, Ivan Magnusson samt företrädare 

för affärsidkarna till byggkommittén.  

Styrelsen beslutade 

att utse byggkommitté enligt Ivan Magnussons förslag. 

 

Fiberutbyggnad 

§ 52.  a) Ekonomisk förening 

Se §§ 23 och 39 (2012) 

Thomas, K-G och Kent informerade kort från mötet med kommunens IT-strateg. 

Beslut om kommunens fiberutbyggnad kommer att tas i augusti. 

K-G föreslog bildande av tre ekonomiska föreningar för att söka projektstöd 

under hösten; Böle/Röjan, Högarbyarna och Rätan, samt att kontakt tas med 

Handsjön och Lillsved/Nästeln angående eventuell liering med Turingen resp. 

Kvarnsjö, alternativt bildande av egen ekonomisk förening. 

Styrelsen beslutade    

att bilda tre ekonomiska föreningar enligt K-G:s förslag; Böle/Röjan, 

Högarbyarna och Rätan, 

att som ansvarig för respektive område utse K-G, Thomas och Kent, samt 

att K-G och Kent kontaktar Handsjön resp. Lillsved/Nästeln enligt K-G:s förslag. 

 b) Fiberpärm 

Eva informerade kort om kansliets fiberpärm med samtliga 

intresseanmälningar. 

Styrelsen beslutade  

att lotta ut åtta trisslotter till vardera åtta av de 258 intressenterna. 

 

Inflyttningsfrågor 

§ 53. Punkten behandlas vid nästa styrelsemöte. 

 

Skylt- och marknadsfrågor  

§ 54.   

Se § 38.  

Kent och Christina förevisade skylttavlornas karta, foto och reklamplatser. 

Styrelsen beslutade  

att Kent Rosenqvist, Christina Torung och Carl Johan Nordgren ges i uppdrag att 

avsluta arbetet med färdigställande och uppsättande av skylttavlorna. 

Fiskefrågor 

§ 55. Punkten behandlas vid nästa styrelsemöte. 

 

Övriga frågor 

§ 56. a) Uppställningsplatser och rastplats 

Kent och Jan-Olof redogjorde för idéer kring rastplats vid Wärdshuset resp.  

uppställningsplats för truckdiesel (se bil.), samt ev. åtaganden från byalagets 



sida. Inga beslut bör tas förrän Bergs kommun yttrat sig över miljöeffekterna av 

ovanstående anläggningar. 

Styrelsen beslutade 

att avvakta med beslut ang. rast- och uppställningsplats tills besked från 

kommunen lämnats ang. miljöeffekterna. 

 

b) Turistväg 

Kent redogjorde för idén kring ”Turistvägen” genom Rätan till Kojbyn. 

 

c) Arrende Galberget  

Arrende på Galberget kommer troligtvis att godkännas och Carl Johan ska 

kontakta Karin Björklund ang. fortsatt arbete i frågan. 

d) Ny medlem 

Ny medlem är Röjans Ekonomiska Vägbelysningsförening, med 

representanterna Olle Lundgren och Fritz Dick. 

Avslutning 

§ 57. Ordförande tackade Sjöbergs för byinformation och förplägnad, påminde om nästa möte 

9 augusti (plats meddelas senare), samt förklarade sammanträdet avslutat. 

 

_________________________________ __________________________________ 

Christina Torung /sekreterare/ Kent Rosenqvist /ordförande/ 

 

_________________________________ __________________________________  

Karolina Renström /justerare/ Jan-Olof Jarsjohn /justerare/ 

    


