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Protokoll fört vid Norderöns Byaförenings möte 10 april 2019. 

                                      Närvarande: Anna Frisk, Elisabeth Larsson, Olle Axne,  

                                      Märta Norelius, Gunnar Norelius, Lars-Erik Nilsson, Max Larsson. 

§ 1.   

Anna öppnade mötet. 

§ 2.   

Dagordningen godkändes 

§ 3.  Solceller Midgården: 

Max ser till att en kalkyl blir gjord.  Kontaktar Erik för medhjälp. 

Anna Frisk och Erik Milton kontaktar banker för diskussion om lån. 

Värderingen av Lunderänget 1:2 är klart. 

§ 4.  Att göra lista: 

Drift, Underhållsbidrag, Midgården: 

Märta behöver kopior på olika papper. Hon fixar underskrifter på verksamhetsberättelsen 

1018 samt hämtar revisionsberättelsen hos Kristina. 

Lars-Erik ordnar med vidimerade kopior på de olika handlingarna. 

Hyra Ö-barna: 

Anna har träffat styrelsen för Ö-barna, angående eventuell hyreshöjning. Ö-barna försöker få 

mer barn till kooperativet och det går ej att få mer stöd från kommunen. Vi får fortsätta att 

diskutera frågan framöver med Ö-barna och samverka till en bra lösning för oss båda parter. 

Byaföreningen får titta på kostnaderna som gäller fastigheten och se om det går att minska 

dessa.  Lars-Erik kollar om det går att minska temperaturen på värmepumpen under helger 

och nätter. Elkostnaden för motorvärmarutagen måste också ses över. 

Ångbåtsbryggan: 

Bestämdes att på annandag påsk ska det arbetas på bryggan. Pallning av bryggdäcket mot 

färjan och lyftning av brygghuset. Titta på hur en badstege kan sättas upp:  Gunnar är 

sammankallande. 
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Byaindelning: 

Bestämdes att de sammankallande från varje bydel måste träffas och diskutera frågan om 

eventuell ändring från vart 4 år, till att ansvara för en aktivitet varje år.  Elisabeth är 

sammankallande. Denna fråga får sedan tas upp på nästa årsstämma. 

 

§5.  Övriga frågor: 

Skördemarknad:  Max informerade om förslag på skördemarknad till hösten där olika företag 

och föreningar kan vara med och marknadsföra och sälja sina produkter.  Arrangemanget ska 

vara på Ö-barna och på Midgården om intresse finns.  Bestämdes att byaföreningen ställer 

upp och att Anna kan vara med i en arbetsgrupp. 

Nedsläckt land:  Max tog upp frågan krisberedskapen på ön om något händer i samhället, 

elförsörjningen bryts, invasion från annat land, m.m.  Vad gör vi?  Samarbetar vi på ön?  

Borde vi träffas för att diskutera frågan. 

Förslag på att ordna med workshop någon helg där de som är intresserade kan diskutera 

frågan. 

 

§ 6.  Nästa möte: 

Onsdag 7/5 kl. 19.00 på Midgården. 

 

Vid protokollet:                                                                       Justeras: 

__________________________                                             _________________________             

Lars-Erik Nilsson                                                                    Anna Frisk 


