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Protokoll fört vid Norderöns Byaförenings möte 9september 2019. 

                                      Närvarande: Anna Frisk, Elisabeth Larsson, Olle Axne,  

                                      Märta Norelius, Gunnar Norelius, Erik Milton, Lars-Erik Nilsson. 

§ 1.   

Anna öppnade mötet. 

§ 2.   

Dagordningen godkändes 

§ 3. 

 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

§ 4. Ekonomi: 

Erik redogjorde om det ekonomiska utfallet på de olika fastigheterna. Vi ligger bättre till nu 

med ekonomin. Ett litet plusresultat. 

MC fikat gav en vinst på 1 822 kr och det var 40 personer. 

Vi har fått från kommunen resterande 12 532 kr. 

Diskuterade frågan om frivilliga bidrag på nästa möte. 

Erik öppnar ett konto på Swedbank som kan användas till frivilliga bidrag, och han gör ett 

förslag till utskick om detta, samt mejlar förslaget till styrelsen.   

Erik har hand om växelkassan när han är på ön, annars så har Elisabeth den. 

Erik kontaktar Ö-barna för diskussion, angående kostnaden för motorvärmaruttagen 

(50 kr/månaden/ styck). 

 

§ 5. Att göra lista: 

Solpaneler Midgården: Installationen klar. Började producera el den 27/8 och till  

dagens datum har det blivit 337 kw. 

Erik skriver under avtal med Jämtkraft angående elproduktionen. Vi får leverera el till 

Jämtkraft från 1 april-30 september. Det kommer sedan att kvittas från Midgårdens 

förbrukning under vinterhalvåret 1/10 - 31/3.  

Nyttjande lokaler:  På hembygdsgården 10/8, 20 personer. 

MC-fika:  Gunnar kontaktar ansvariga och framför att vi är intresserade även nästa år 

men gärna lite tidigare på sommaren. 

Diskbänk Ö-barna:  Olle kommer att skicka ut personer som gör detta jobb + lite annat. 

Ångbåtsbryggan: Däcket mot färjan är klart. Kvarvarande virke förvaras hos Örjan. 

Läckaget på toaletten måste åtgärdas.   

Lars Thuresson fixar badstege. 

Byaindelning: Elisabeth har kallat till ett möte. 

Nyinflyttade:  Anna överlämnar den traditionella korgen till personen som nu bor i en  

före detta pensionärslägenhet. 

Älgjakt:  Jerker och Patrik håller i jakten och den blir likadan som förra året. 

Det kommer att kallas till en klappjakt som ska vara både på Norderön och Verkön. 

Märta har gjort utskick för intresseanmälan av köttlåda på Facebook (Norderöns interna sida) 

och till övriga i postlåda. 
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§ 6.  Övriga frågor: 

- En informationstavla är uppsatt på brygghuset och det är Ulf Wredhamnar som 

tillverkat den. 

 

- Jämtkraft ska nästa år gräva ned luftledningarna på ön och de undrar om det finns någon 

som är i behov av ny ledning till tomt? 

 

- Erik skriver under ett avtal med Jämtkraft angående nedgrävning av kabel i backen 

vid Hembygdsgården. 

 

- Det finns funderingar på att eventuellt starta en kör på ön och de är i behov lokal. 

Midgården kan användas och frågan får diskuteras med styrelsen vid intresse. 

 

- Fundering på en fest i höst. Gunnar kollar med den tidigare orkestern som har varit på våra 

fester, om de kan spela den 9 november.  Med då behövs det nya personer som kan hålla i 

arrangemanget 

 

- Vi borde kanske skicka ut ett informationsblad på ön och berätta vad som händer i byalaget. 

 

- På nästa möte ska Hembygdsgården och Ångbåtsbryggan gås igenom för att se på eventuella 

underhåll som behöver göras. 

 

§ 7.  Nästa möte: 

Söndag 6/10 kl. 13.00 på ångbåtsbryggan. 

. 

 

§ 7.  Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet:                                                                       Justeras: 

 

__________________________                                             _________________________             

Lars-Erik Nilsson                                                                    Anna Frisk 


