
Till Rätansbygdens Byalags årsmöte 2022-03-20 
  
Verksamhetsberättelse för Rätansbygdens Byalags verksamhetsår 2021 
 
 

FÖRUTSÄTTNINGARNA 
 
Byalagets medlemsantal 2021-12-31 
Antal medlemmar: 60 st 
Föreningar: 30 st 
Företag: 29 st 
Institutioner: 1 st 
  
Vindkraftspengar 
500 000 kr genererade under 2020 har Mullbergs vind utbetalat till Byalaget enligt 
vindavtalet. Av dessa pengar har ca 375 000 kr beviljats byalagets medlemmar efter 
ansökan om projektmedel (totalt inkom 16 ansökningar, varav 11 beviljades medel), 
ca 50 000 kr har gått till Byalagets löpande verksamhet och resterande del till 
Rätansbygdens utvecklingsfond.  
 
Coronapandemin 
Det bör noteras att coronapandemin påverkat praktiskt taget all verksamhet såväl i 
Byalaget som i medlemsföreningar/-företag. Det har bl.a. inneburit att beviljade 
medel inte fullt ut kunnat användas under verksamhetsåret utan genomförandet av 
flera projekt har skjutits till 2022. 
  
 

VERKSAMHETEN 
 
Möten 

• Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden, varav ett varit via e-
post. 

• Vid årets sista styrelsemöte presenterade Esbjörn Wickström förslag till 
utveckling av Byalagets kompetens v.g. arbetsformer för att åstadkomma 
utveckling i bygden. 

• Styrelsens arbetsutskott har haft fyra protokollförda sammanträden.  

• Årsstämma ägde rum 18 augusti med 14 representanter för 13 
medlemsorganisationer närvarande.  

• Byalagets tioårsjubileum firades på Rätans Hembygdsgård 22 augusti. Till 
jubileet var inte bara byalagets medlemmar inbjudna utan även allmänheten 
kunde ta del av underhållning, externa föreläsare och presentationer från 
Byalagets medlemsföreningar. 

• Slutligen förbereddes Bergs kommuns 50-årsfirande i Rätan. Tyvärr innebar 
pandemin att kommunen måste ställa in jubileet. 



Projekt 

• Byalaget har sammanställt inkomna svar på den enkät som, via Rätans 
camping, lämnats till besökare. Överlag kan noteras att besökare till bygden 
känner sig väl mottagna och de trivs. 

• Under året etablerades en skyltgrupp vars uppgift är att se på behovet av att 
upprusta bygdens infartsskyltar. 

 
 
Skrivelser 

• Till alla fiskevårdsområdesföreningar i byalaget, angående eventuellt 
upprättande av interaktivt informationscenter i Rätan.  

 
 

 Verksamheter, fasta 

• Byvaktmästartjänst maj-november; snöskottning, gräsklippning, mindre 
hantverksarbeten, skogliga insatser. 

• Provtagning på Norsgården, i samarbete med Region Jämtland/Härjedalen. 
 

  
Övriga verksamheter 

• Ett mikrolån har beviljats. 
 
  
Information 

• Utgivning av informationsblad en gång/kvartal 

• Hemsidan ratansbygden.se 

• Facebooksidan Rätansbygdens byalag 

• Bergs kommuns hemsida berg.se 

• Diverse mediakontakter. 
  
 
Styrelsen 
Ordinarie ledamöter 
Olle Lundgren, ordförande – Röjans Ekonomiska Vägbelysningsförening 
Karin Östberg, vice ordförande – Högarnes Byggnadsförening 
Marie Löfhaugen, sekreterare -   
Renée Darley – Ullaffären, Långbacken        
Sonja Gustafsson – Handsjöns FVO 
Elisabeth Lövdahl – Rätans Snöskoterklubb 
Michael Lindblad – Rätans Idrottsförening 
 
 
 
 
 



Suppleanter 
Christina Andersson – Nästelns och Lillsveds Hembygdsförening 
Holger Nilsson – Handsjöns Byförening 
Leena Grubb – Rätan Event AB  
Kent Rosenqvist – Rätans Hembygdsförening 
Stina Torén – Toréns Entreprenad/Kojbyn 
Elisabeth Gunnarsson – Rätans Idrottsförening 
Jan-Ola Ericsson – Föreningen Bölegården 
 
 
Adjungerade  
Britt-Louise Haraldsson, kassör  
Christina Torung, sekreterare 
 
 
Styrelsens arbetsutskott 
Olle Lundgren 
Karin Östberg 
Christina Torung 
Britt-Louise Haraldsson 
 
 
Valberedning 
Gunnar Andersson - Handsjöns Skidklubb 
Gunnar Lundqvist - Rätans Fiber e f 
   
 
Lönebidragsanställda  

• Roland Gunnarsson; byvaktmästare – säsongsanställning 1 maj - 30 november 
  
Hemsida: www.ratansbygden.se 
E-postadress: info@ratansbygden.se 
Facebooksida: Rätansbygdens byalag 
 
 
Slutord   
Styrelsen för Rätansbygdens byalag konstaterar med tillfredställelse att byalaget 

tillförts betydande resurser från Mullbergs vind för utveckling av bygden. Dessa 

medel har möjliggjort insatser i stor omfattning i föreningar och organisationer runt 

om i bygden. Under de senaste åren har drygt 50 projekt/initiativ beviljats medel. 

Därutöver har substantiella avsättningar gjorts till Rätansbygdens utvecklingsfond. 

Efterfrågan på medel till projekt är fortsatt så stor att det råder konkurrens om dem. 



Avslutningsvis vill styrelsen återigen rikta ett tack till alla de som med stöd av 

vindkraftsmedlen arbetat för bygdens utveckling och trivseln i bygden. Det är enligt 

styrelsens mening helt avgörande med aktiva medlemmar för ett lyckat 

utvecklingsarbete. Det står inte minst klart under de förhållanden som rått under 

pandemiåren 2020 och 2021. 

 
 
Rätan den 3 mars 2022 
 
 
Olle Lundgren   Karin Östberg 

  
Marie Löfhaugen/Christina Torung                    Renee Darley 

                                                                                                                                                       
Sonja Gustafsson     Elisabeth Lövdahl 

 
Michael Lindblad 


