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Protokoll fört vid Norderöns Byaförenings möte 7 maj 2019. 

                                      Närvarande: Anna Frisk, Elisabeth Larsson, Olle Axne,  

                                      Märta Norelius, Gunnar Norelius, Lars-Erik Nilsson, 

                                      Max Larsson, Jerker Bylander. 

§ 1.   

Anna öppnade mötet. 

 

§ 2.   

Dagordningen godkändes 

 

§ 3.  Ekonomi: 

Erik redogjorde om det ekonomiska utfallet på de olika fastigheterna, resultatet mot budget, 

samt att det har kommit in gåvor på 2 000 kr sen stämman.  

Föreslog att det görs 5 års avskrivning på reparationen av värmepumpen på Ö-barna. 

Erik har gjort flera adressändringar och ska även ändra hos skatteverket. 

Erik öppnar ett Autogiro på banken. 

Erik ordnar behörighet åt Elisabeth på banken så att hon kan titta på byaföreföreningens konto 

för minnesfondens inbetalningar.  

Det ska finnas ett styrelsebeslut för att använda minnesfonden.  Den får inta användas till 

underhåll och driftkostnader på våra fastigheter. 

Erik och Elisabeth pratar ihop sig om var handkassan ska vara under året. 

Vi väntar på beslutet om bidraget som sökts från kommunen för kostnader på Midgården. 

Erik skickar räkning till Ö-barna för kött. 

Gunnar har kött i frysen som inte hämtats.  Elisabeth köper det. 

 

§ 4.  Att göra lista: 

Förråd Midgården: 

Vi fick inga bygdemedel till bygget.  Får söka igen till hösten. 



 

2019-05-07  sida  2-3 

  

Solpaneler: 

Max och Erik gör en kalkyl så att vi kan ta beslut om solcellsanläggningen och därefter 

kontakta bank om lån.  Vi kan ha ett extra möte eller ett internetmöte för beslut om det behövs 

innan ordinarie månadsmöte. 

Altan Midgården: 

Nytt räcke måste göras snarast.  Lars-Erik pratar med Peder. 

MC-fika 21/8: 

Gunnar kontaktar dom att vi ställer upp på att anordna fika. Kanske lämpligt att göra 

tunnbrödsmackor och sälja varmkorv.  Priset på mackor 50-70 kr. 

Diskbänk Ö-barna: 

Vecka 32 är bäst, ö-barna stängt och Olle kan skicka ut snickare då. Max och Olle kollar på 

köket innan.  Det är stängt även vecka 30, 31.  

Ångbåtsbryggan: 

Det kommer att läggas nytt däck på långsidan mot färjan. Virke till detta har skänkts av Karl 

Hedin Bygghandel.  Någon kväll framöver ska däcket läggas.  Brygghuset är också lyft. 

Ö-barna dagen: 

Elisabeth kommer att representera byaföreningen och dela ut broschyren om Norderön till 

intresserade.  

 

§5.  Övriga frågor: 

Städkvällar Midgården: 

Märta tar hand om måndag och låser upp på torsdag då Erik är där.  Det ska bjudas på fika, 

kanske blir det över från loppisen som vi kan använda. 

Grillfest: 

Vi måste ordna en fest i sommar och grilla älgköttet som finns i frysen. 

Yttrande gruvbrytning Oviken: 

Vi har tagit del av Lars Dalenborgs synpunkter på skrivelsen. 
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Lämna välkomstkorg: 

Max och Elisabet går till de som flyttat in hos Hedins. 

Kassavalv på Ö-barna: 

Det måste gås igenom, börjar bli överfullt.  Lars-Erik pratar med Maria angående kyrkans 

saker, Max ser till att Ö -barna går igenom sina saker där inne. 

 

§ 6.  Nästa möte: 

Onsdag 12/6 kl. 19.00 på ”ÅNGBÅTSBRYGGAN”. 

 

§ 7.  Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet:                                                                       Justeras: 

__________________________                                             _________________________             

Lars-Erik Nilsson                                                                    Anna Frisk 


