
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 19 juni 2022, kl 18:00–20:20 

Plats: Gamla skolan, Söderhögen 

Närvarande: Olle Lundgren; ordförande, ledamöterna Karin Östberg, Renee Darley, Holger 

Nilsson och Michael Lindblad, suppleanterna Kent Rosenqvist och Leena Grubb (§34-§37), 

samt adjungerad sekreterare Christina Torung.  

Förhindrade: Ledamöterna Elisabeth Lövdahl och Marie Löfhaugen, samt suppleanterna 

Stina Torén, Tina Andersson, Jan-Ola Ericsson, Elisabeth Gunnarsson och Martin Bodin. 

Öppnande 

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

Dagordning 

§30. Den utsända dagordningen godkändes med följande tillägg: 36d)Infobladet, 36e) 

Hjärtstartare, 36f) Eldsjälen, 36g) Skyltarna, 36h) Dialogmötet och 36i) Lekplatsen. 

Justerare 

§31. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Holger Nilsson och Michael 

Lindblad. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§33. Den utsända ekonomiska rapporten för verksamheten t o m 2022-06-15 godkändes och 

lades till handlingarna.  

 

Beslutspunkter 

§34.  a) Väglysemotionen 

Bryngelhögens byamän inlämnade till årsstämman 2022 en motion med 

förslaget att en del av vindpengen går till betalning av de fasta el-

/vägbelysningsabonnemangen i Rätansbygdens ”småbyar”. Motionen 

återremitterades till styrelsen för kostnadsberäkning och återrapportering före 

midsommar.  

Arbetsutskottet (au) avlade rapport med följande kostnadsbeskrivning: 15 

abonnemang (Handsjön ej inräknat eftersom väglyset där och bystugans el 

redan betalas med vindpeng) à 5 636 kr/år + 25% moms = 105 675 kr/år. Den 

beräknade årskostnaden blir mycket hög. 

Au föreslog därför att: 



a) en del av vindpengen går till betalning av halva kostnaden för el-

/vägbelysningsabonnemang, d v s 52 500 kr/år,  

b) en förutsättning för bidrag är medlemskap i Rätansbygdens byalag (för 

närvarande är två väglyseföreningar inte medlemmar), 

c) kostnaderna för bidraget fördelas proportionellt mellan vindmedlens olika 

utgiftsområden – förutom för Handsjön. 

Kent ansåg att Rätans Gatubelysningsförening har så låg årsavgift per medlem, 

så pass god ekonomi och att inte Rätansbyn bör räknas som ”småby”, så han 

föreslog att alla abonnemang där årsavgiften är 600 kr eller mer ska få hela 

elabonnemanget betalat med bidrag. Dock hade ingen total kostnadsberäkning 

gjorts.  

Leena föreslog enligt Kents förslag med undantaget att bidraget ska täcka halva 

abonnemanget i stället för hela.  

Styrelsen beslutade 

 att utföra total kostnadsberäkning för alla förslag, samt 

 att presentera förslagen för årsstämman i mars 2023. 

 

Byalagets verksamhet  

§35.  a) Diskussion kring ledamöters och suppleanters tankar om sitt engagemang i 

och sina förväntningar på sitt styrelseuppdrag.  

Inte heller detta möte hade tillräckligt stor uppslutning för en bra diskussion 

med bra utfall. Synpunkter från mötet 10 april (se protokoll §14) lyftes och nya 

lades till; ta sitt uppdrag på allvar, öka byalagets synlighet, ordna 

styrelsekonferens (vecka 45?), vara solidarisk och lojal. Diskussionen ska 

fortsätta… 

 

Informationspunkter 

§36. a) Information från byarna 

Böle/Röjan: Röjans Vägbelysningsförening har årsmöte 17 juli. 

Handsjön: Sommarfest, sommarcafé, Gäddraget m m. 

Nästeln/Lillsved: Ingen representant närvarande. 

Rätan: Forsens Dag var välbesökt. Midsommarfest på hembygdsgården med 

lekar, underhållning och fika. Sommarcaféet på hembygdsgården ska skötas av 

Erik Landin. Auktioner och PRO-danser kommer att anordnas på 

hembygdsgården. Fiskebyrån vid macken invigs 9 juli.  

Gårdsloppis första helgen i augusti. 

Högarbyarna: Midsommarfest i Bryngelhögen. 

 

 

 

 



b)   Hemsidan 

Nordiska Stil har presenterat förslag och arbetet med hemsidan går vidare 

utifrån idé med tre ”huvuden”; Byalaget, Vindmedel och Anslagstavla. Den 

nya hemsidan beräknas vara klar till hösten. 

c) Namnförslag på FiskaiBergs kåta vid macken behöver ej behandlas då 

förslaget Fiskebyrån redan antagits. 

d) Infobladet för juli-september kommer ut vid månadsskiftet. Manus till 

Christina senast 27 juni. 

e) Hjärtstartaren i Klaxåsen behöver nytt batteri och nya elektroder. Byalaget 

bekostar inköp av dessa. Christina ska kontakta Klaxåsens Byförening 

angående inköpen. 

f) Eldsjälen 2021; Axel Grinde, kommer att uppvaktas av eldsjälsgruppen på 

hembygdsgården på midsommarafton. 

g) Skyltarna vid infarterna till Rätan från Svenstavik och Sveg, samt från 

Sundsvall vid infarten till Handsjön, sätts upp 20 juni. Dessutom sätts skylt 

till Utsiktsplatsen och blomlådor ut. 

h) Lekplatsen. Leena önskar anlägga en enkel lekplats vid Wärdshuset. 

Kommunen ska eventuellt inrätta lekplatser men ett sådant beslut tar tid. 

Handsjöns Byförening anlade en lekplats för knappt 10 000 kr. Byalagets 

trivselpeng kan sökas under juli månad, dock med tanke om en festlig 

tillställning för allmänheten.  

i) Dialogmötet 9 juni: 18 närvarande. Projektledare kommer att anställas för 

att leda en utvecklingsprocess inom hela kommunen, utifrån resultaten från 

tidigare dialogmöten. Projektet ska bekostas av medel från Leader Sjö, Skog 

& Fjäll. 

 

Övriga frågor 

§37.  Byalagets adresser 

 Fakturaadress: faktura@ratansbygden.se 

 E-postadress: info@ratansbygden.se 

 Postadress: c/o C Torung, Gamla vägen 6A, 841 32 Ånge  

 

Nästa möte 

§38. Nästa möte är 28 augusti kl 18:00 på Bölegården, Rätansböle. 

 

Avslutning 

§39. Ordförande tackade för visat intresse, engagemanget i diskussionerna, önskade trevlig 

sommar samt förklarade mötet avslutat. 

 



Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

 

Holger Nilsson/justerare/    Michael Lindblad/justerare/ 

 

 

 


