
 
 

Protokoll fört vid Norderö Byaförenings 

styrelsemöte 6 oktober 2019 på Ångbåtsbryggan. 
Närvarande: Elisabeth Larsson, Max Larsson, Anna Frisk, 

Gunnar Norelius, Erik Milton, Jerker Bylander, Märta 

Norelius, Olle Axne (delvis) 

§1  Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat och föredrog dagordningen 

§2 Protokollförare 

Till protokollförare för dagens möte utsågs Märta Norelius 

§3 Föregående protokoll 
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna efter påminnelse om utdelande av välkomstkorg 

som kvarstår. 

§4 Ekonomisk rapport 

Erik redovisade det ekonomiska resultatet tom september. Senaste älgköttsförsäljningen gav 23 

000:- netto. Vi har fått ett bidrag för väglyse på 5 600:-. Väglyset och uppföljning av garantin 

diskuteras vidare på nästa möte. 

Den ekonomiska prognosen för helår visar på plus ca 20 000:-. 

Att göra listan 

  Möte på Midgården 4 personer. 

 Teleslinga. Anna har kollat upp med arvsfonden. Det går få bidrag på max 70 %. Borde vara möjligt 

att genomföra men prioriteras inte nu 

 Utskick om eventuellt stödmedlemskap. Erik gör ett förslag 

 Älgfest — ännu inget svar från Ranjeets. Vi är beredda på att få skjuta upp festen. 

 Träff med sammankallande för öns bydelar har hållits. Fördelningen på boende och aktiva vid 

arrangemang ser ungefär lika ut i alla bydelar nu. Förslag angående hur arrangemangen ska 

skötas kommer till stämman för beslut då. 

I övrigt se listan. 

övriga frågor 

 2 älgar är skjutna. Jerker o Patrik har tagit hand om det. Planer finns på en gemensam jakt på 

Verkön senare under oktober. Märta försöker hitta flera intresserade att köpa kött. 

 Öbarna har problem med barnantalet. Anna och Erik är inbjudna till ett möte för att diskutera 

problemet och eventuella lösningar. För närvarande är det 11 barn och prognosen för hösten 

2020 är 6 barn. 



§5.Genomgång av underhållsbehov på Brygghuset och brygga 

Översyn av huset och bryggan gjordes. Se särskild underhållsplan 

§6 Genomgång av underhållsbehov på Hembygdsgården 

Översyn av huset gjordes. Se särskild underhållsplan 

§7 Nästa möte 

Nästa möte blir på Midgården 11 november kl. 19. 

§8 Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat 

Justeras 

Anna Frisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Underhållsplan Ångbåtsbryggan och brygghus 6 oktober 2019 

Hus ångbåtsbryggan: 

• läckage tak, Gunnar åtar sig att täta detta så snart som möjligt 

• badstege - borde vara bäst med en lätt i aluminium som kan tryckas fast när den används och 

däremellan tas upp. kolla till våren 

• ramp vid ingång - Anna har godkända rullstols/rollatorramper för fast montering med räcken, 

om en sådan passar skänkes den. Kollas upp till våren 

Underhållsplan Hembygdsgården 6 oktober 2019 

• Tröskel mellan hall och sal tas bort och en ny låg sätt dit, den gamla sparas för möjlighet att 

återställa någon gång i framtiden. Kiltröskel - borttagningsbar byggs vid ytterdörr så att 

personer med rollatorer/rullstolar med viss hjälp kan rulla sitt hjälpmedel in. Örjan kollar på 

detta före surströmmingen. 

 Fasaden är dålig baksida samt bägge gavlarna. Beslutar att utbyte av delar inte är möjligt, 

bäst att sätta ny panel, vildmarkspanel som impregneras med järnvitriol. Innestående 

medel finns hos Glädjesnickarna som kan användas till större delen av materialet. Arbetet 

sker ideellt och görs till våren. 

 


