
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Söndag 11 juni 2017, kl 18:00–20:40  

Plats: Hos Gunnar Agerberg vid Rammsjön, Vitvattnet 

Närvarande: Olle Lundgren; ordförande, ledamöterna Carl- Gustav (KG)Lindblad, Reidar 

Eriksson, Renee Darley, Karin Östberg och Christina Torung, suppleanterna Veronica 

Pettersson, Elisabeth Gunnarsson, Jan-Ola Ericsson och Zebastian Löfhaugen, samt adjungerad 

kassör Britt-Louise Haraldsson. 

Förhindrade: ledamoten Anders Häreby, samt suppleanterna Leena Grubb, Christina 

(Tina)Andersson och Samuel Evaldsson.  

 

Innan förhandlingarna inleddes hälsade Gunnar välkommen och bjöd in till rundvandring på 

området. Till fikat, efter Kents rapportering, gav Gunnar en kort historik samt färsk 

information om sitt företag Gujo. 

 

Öppnande 

§ 20. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§ 21. Den utsända dagordningen godkändes. 

Justerare 

§ 22. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Carl-Gustav Lindblad och Jan-Ola 

Ericsson. 

Kent Rosenqvist rapporterar angående Nordkölen/Gärdesfloberget 

§ 23. Kent inledde med en kort historik inklusive de avtalsförslag som hittills behandlats av 

den s k Förhandlingsgruppen. Senaste förslag från Eolus Vind ger 0,6 % (av vindparkens 

årsvinst) som intrångsersättning till bygden, varav kommunen och byalaget erhåller 50 % var. 

Reglemente kring avtalet bör utformas gemensamt av förhandlingsparterna innan kommunen 

beslutar om ett eventuellt veto. 

Styrelsen beslutade 

 att ge den s k Förhandlingsgruppen mandat att utarbeta reglemente och 

 slutföra förhandlingarna angående intrångsersättning för uppförande av 

 vindpark på Nordkölen/Gärdesfloberget. 

Föregående mötesprotokoll 

§ 24. Huvudpunkterna i föregående mötesprotokoll föredrogs. Protokollet godkändes och 

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§ 25. Britt-Louise rapporterade balans och resultat för verksamheten t o m 2017-06-08. Den 

ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.  



 

Beslutspunkter  

§ 26.  a) Samordning, bygdemedelsfördelning 

 Vid möte 2016-12-19, i samband med fördelningen av 2016 års bygdemedel, 

 lyftes frågan om samordning av ansökningar inför kommande 

 ansökningsperiod (t o m 2017-10-31). Byalaget erbjöd sig då att ansvara för 

 sammankallande av bygdens föreningar till samordningsmöte.  

Styrelsen beslutade 

 att Rätansbygdens byalag i mitten av september innevarande år sammankallar 

 bygdens föreningar till samordningsmöte angående ansökning av 2017 års 

 bygdemedel. 

 

  b) Rådslag 2017  

 Bergs kommuns föreningsråd bildades 2014 och består bl a av 12 st 

 föreningsrepresentanter som utses vid ett s k Rådslag en gång per år. 

 Rådslaget består av tre representanter per område, varav Rätansbygdens 

 byalag är ett område av totalt åtta. Rådslag 2017 äger rum 12 juni i 

 kommunhuset. 

Styrelsen beslutade 

 att utse Christina Torung och Olle Lundgren att representera Rätansbygdens 

 byalag vid Rådslag 2017. 

  

 c) Projekt ”Innovativa transportlösningar med utgångspunkt från Röjans 

 station” 

 7 juni tog Leaders LAG-grupp beslut angående byalagets ansökan enligt 

 rubriken ovan. Besked om beslutet har ännu inte inkommit till byalaget men 

 förväntas inkomma under morgondagen.  

 

Informationspunkter 

§ 27.  a) Information från byarna 

 Neder- och Söderhögen: Mjölkmaskinen används och glass produceras! 

 Handsjön: Gäddraget helgen vecka 28. Bystugans sommarcafé öppnar 30 juni kl 

 12-16 och har öppet fre-sön kl 12-16 hela juli. 

 Böle: Loppis och café 6-9 juli. Böleskölens budag 22 juli, med kulning av 

 Katarina Larsdotter. Fiskeprojekt och vägröjning pågår. 

 Rätan: Midsommarfirande på hembygdsgården. Sommarcafé på 

 hembygdsgården öppnar efter midsommar. Marknad på hembygdsgården 5 juli 

 kl 11-16. Tempo öppnar snart caféhörna med informationspunkt. 

 Barnaktiviteter onsdagar på Rätans Camping 12 juli-15 augusti, anmälan till 

 Renee 072-2121400 senast måndagen före. 

 Röjan: Börjar planera inför 100-årsjubileum 2019! 

 

 b) Fördelning av vindpeng 2016 

 Beslutsprocessen angående fördelningen av vindpeng 2016 är avslutad.  



 Inför kommande års ansökningsperiod kommer ny ansökningsblankett att 

 utformas. Se även § 27d. 

 

 c) Odlingsprojekt, studiecirkel  

 Fem av tolv studiecirkelträffar i ämnet Odling i Rätansbygden har avverkats. I 

 genomsnitt har 13 (13,4!) personer deltagit per tillfälle. Kursen upplevs som 

 intressant, givande och rolig! 

 

 d) Träff med HSK 

 4 juni träffade Olle och Christina representanter för Handsjöns SK; Hans 

 Bäckström och Samuel Evaldsson, i möte angående ansökningsförfarande 

 vid fördelning av vindpeng. Ny ansökningsblankett och utformning av 

 flerårsplan är frågor som lyftes och kommer att behandlas vidare. 

 

 e) Byvaktmästarens frågor 

 Se § 15e. Ny åkgräsklippare är inköpt, då RIF inte meddelade intresse av att 

 sälja sin begagnade.  

 Byalaget avvaktar med inköp av byggnadsställning till dess behov uppstår. 

 Kontakt ska tas med de inköpsställen som berörs av byvaktmästarens 

 verksamhet, angående hanteringen av byalagets inköpsrabatt. 

 

 f) Dialog- och samrådsmöte (20/6) 

 Dialog- och samrådsmöte äger rum på Norsgården tisdag 20 juni kl 18-21. 

 

Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen 

§ 28. KG lyfte frågan om en satsning på medlemsföretagen under verksamhetsår 2018, vilket 

styrelsen ställde sig positiv till.  

 

Övriga frågor 

§ 29. Inga övriga frågor anmäldes. 

  

Nästa möte 

§ 30. Nästa möte är söndag 27 augusti kl 18:00 i Gamla skolan i Söderhögen. 

 

Avslutning  

§ 31. Ordförande tackade Gunnar för vänligt bemötande, styrelsen för visat intresse, samt 

förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/ Olle Lundgren /ordförande/ 

 

Carl-Gustav Lindblad /justerare/ Jan-Ola Ericsson/justerare/ 


