
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 12 december 2021, kl 18:00 – 20:10 

Plats: Bölegården, Rätansböle 

Närvarande: Olle Lundgren; ordförande, ledamöterna Karin Östberg och Elisabeth Lövdahl, 

suppleanterna Kent Rosenqvist, Jan-Ola Eriksson, Leena Grubb, adjungerad kassör Britt-

Louise Haraldsson samt adjungerad sekreterare Christina Torung.  

Förhindrade: Ledamöterna Renee Darley, Sonja Gustafsson, Michael Lindblad och Marie 

Löfhaugen, samt suppleanterna Holger Nilsson, Stina Torén, Elisabeth Gunnarsson och Tina 

Andersson. 

Öppnande 

§42. Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.  

Dagordning 

§43. Den utsända dagordningen godkändes med tilläggen Övriga frågor 50a) Byalagets roll 

vid omförhandling av vattendom, 50b) Mötestiden, 50c) Utmärkelser samt 50d) 

Skyltgruppen. 

Justerare 

§44. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Kent Rosenqvist och Karin 

Östberg.  

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§46. Den utsända ekonomiska rapporten för verksamheten t o m 2021-12-11 godkändes och 

lades till handlingarna.  

Beslutspunkter 

§47.  a) Bidragsansökan, FiskaiBerg 

Conny Elf har inlämnat ansökan om bidrag till projekt Interaktiva FiskaiBerg; 

upprättande av ett interaktivt informationscenter i Rätan (se §31). Samtliga 

bygdens fiskevårdsområdesföreningar har getts möjlighet att ge synpunkter på 

nyttan av ett interaktivt informationscenter men inga synpunkter har 

inkommit. Projektet bedöms vara intressant och skulle kunna vara av nytta för 

bygden. 

Styrelsen beslutade 

att ställa sig positiv till projektet, 



att innan beslut tas ge arbetsutskottet i uppdrag att undersöka projektidén 

närmare,  

att kontakta varje fiskevårdsområde angående synpunkter på projektidén, 

samt 

att även RUF-medel kan beviljas. 

  

b) Bidragsansökan, Handsjö Handel 

Martin Bodin har inlämnat ansökan om bidrag ur RUF (Rätans Utvecklingsfond) 

eller vindkraftspotten till utbyggnad av macken i Rätan. För att låna Handsjö 

Handel pengar kräver dess bank 20-25% kontanta medel i form av egen insats 

eller bidrag vilket är ca 700 000 kr. Arbetsutskottet (au) har träffat Martin som 

närmare beskrev bakgrund och syfte till bidragsansökan. Syftet är i linje med 

byalagets statuter angående fördelning av årlig vindersättning, dock får inte en 

snedvriden konkurrenssituation gentemot Tempo Rätan skapas. Au föreslår att 

frågan undersöks vidare och att beslut tas när 2022 års vindpott tillkännages i 

början av året. Andemeningen är att även RUF-medel kan beviljas. 

Styrelsen beslutade 

att ställa sig positiv till ansökan,  

att beslut tas i frågan när vindpotten tillkännagivits, samt  

att även RUF-medel kan beviljas. 

 

 c) Informations- och diskussionsmöte 20/2 

Samtliga medlemmar kommer att bjudas in till detta möte som är förlagt till 

Norsgården. Esbjörn Wickström är inbjuden att presentera tankar och 

frågeställningar kring utvecklings- och förändringsarbete inom föreningslivet 

(se §§31 och 38c). 

Styrelsen beslutade 

att inte sätta någon gräns för antalet representanter per medlem på detta 

möte, samt 

att begära in anmälan till mötet. 

 

d) Förhandlingsgrupp, vindpark 

Kent Rosenqvist har av styrelsen erhållit mandat att bevaka vindkraftsfrågor 

inom Rätansbygden (se §37b). Med anledning av den aktuella frågan gällande 

Nordkölen föreslogs att en förhandlingsgrupp utses där bl a Kent ingår.  

Styrelsen beslutade 

att utse Olle Lundgren att jämte Kent Rosenqvist utgöra förhandlingsgrupp vid 

eventuell förhandling angående vindpeng från vindpark på Nordkölen.  

  

 e) Tomma hus, kommunens förfrågan 



Kommunen efterfrågar kunskap om s k tomma hus, med anledning av ökad 

efterfrågan på bostäder (se §38a). Styrelsen ansåg att det för närvarande är 

hög åtgång på s k tomma hus så ”problemet” med tomma hus kommer att 

upphöra. 

Styrelsen beslutade 

att inte göra någon inventering av s k tomma hus. 

 

Byalagets verksamhet  

§48. Inget ärende att behandla. 

 

Informationspunkter 

§49. a) Information från byarna 

Böle/Röjan: Inget att rapportera 

Handsjön: Ingen representant närvarande. 

Nästeln/Lillsved/Digerberget: Ingen representant närvarande. 

Rätan: Hembygdsgården har haft filmteam på plats för inspelning av film om 

Älgsoffan. 

Högarbyarna: Inget att rapportera. 

 

Övriga frågor 

§50.  a) Byalagets roll vid omförhandling av vattendom 

 Fråga har inkommit från privatperson om byalaget kan åta sig 

förhandlingsuppdraget vid omförhandling av vattendom för Ljungan (statens 

påbud). Innan beslut kan tas ska frågan undersökas närmare via kontakt med 

Länsstyrelsen och kommunen. 

 

 b) Mötestiden 

 Sekreteraren undrade om det finns möjlighet att ändra mötestiden till kl 10 på 

söndagar när det är dagsljus och glesare turisttrafik längs vägen från Ånge. Det 

går bra, svarade styrelsen. 

 

 c) Utmärkelser 

 Kent föreslog att byalaget inrättar en utmärkelse att tilldela en person i bygden 

som betytt något extra för bygdens utveckling. Kent, Leena och Britt-Louise 

bildar ”Eldsjälsgruppen” och rapporterar till styrelsen på mötet 16 januari. 

 

 d) Skyltgruppen 

 Frågan diskuterades inför gruppens fortsatta verksamhet. Klarlades att 

skyltgruppen självständigt driver arbetet inom tidigare beslutade ramar. 

 

Nästa möte 



§51. Nästa möte är 16 januari kl 10:00, på Rätans Wärdshus PaStället. 

 

Avslutning 

§52. Ordförande tackade för visat intresse samt förklarade mötet avslutat. 

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

 

Kent Rosenqvist /justerare/  Karin Östberg /justerare/ 

 

 

*OBS! Efter mötet insåg sekreteraren att kl 10 var olämplig tid för henne just den 16/1 så 

mötestiden för den dagen kvarstår som kl 18. 


