
 Protokoll fört vid Norderö Byaförenings 
styrelsemöte i Skolhuset den 1 juli 2020 

 Närvarande; Anna Frisk (via telefon), Elisabeth 
Larsson, Torbjörn Jonsson, Erik Olofsson, Erik 
Milton, Max Larsson, Märta Norelius 

 

§ 1.  Mötets öppnade 
 Anna förklarade mötet öppnat 
 
§ 2. Föregående protokoll 
 Protokoll från styrelsemöte den 26 maj gicks igenom och lades till handlingarna. 
 Protokoll från styrelsemöte den 3 juni gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 3. Ekonomisk rapport 

 Erik M redovisade ekonomin. Driftbidraget för Midgården har inkommit. Vi har köpt 
inventarierna, både lösa och fasta, i skolhuset från konkursförvaltaren för 12 500:- vilket 
gör att vi nu äger allt och själva kan styra över den vidare hanteringen för att göra klart 
inför försäljning. Vi har framlagt krav till konkursförvaltaren på hyror tom december 
2020. Utan hyresintäkter beräknas vi klara ekonomin i ca 3 månader. 

 
 § 4. Att göra listan 
  Tobbe har klippt gräset vid Midgården – Tack! 
  Altanen vid Midgården är på gång  
  Driftbidrag Midgården utbetalt 
  Städning Brygghuset – klart, utgår 
  I övrigt se reviderad lista. 
 
 § 5. Skolhuset 
  Inventarielista har upprättats. Huset är besiktat av Anticimex. Grund/trossbotten kunde 

inte besiktas. Taket besiktat okulärt från backen. Vi ska själva ta kort på taket, 
undersöka och dokumentera hur taket är byggt som information till potentiell köpare. 
Max och Tobbe ordnar detta. 

  Energi XYZ har mätt upp huset till 266 kvm. 
  Vi behöver fastställa vilken avloppsbrunn som hör till huset samt göra ett avtal med 

Björn Frisk som äger marken där brunnen är.  
 
  Låsen på huset är utbytta. 
  Vi plockar undan de inventarier som kommer till nytta för föreningen bland annat 

porslin, förråd, vindskydd mm. De som kan träffas den 2 juli kl. 17 för att fastställa vad 
vi ska ta vara på. 

  Resterande inventarier bjuds ut till Norderöborna att lägga bud på. Visning den 11 juni. 
  Max och Tobbe lägger lappar i lådorna och håller i visning och budgivning. 



 
  Vid nästa möte tas beslut om hur vi går vidare med eventuella kvarvarande inventarier 

samt städning av huset. 
  Tobbe röjer gräset runt lekplatser mm. Märta ber Gunnar klippa gräset inför 

fotografering.  
  Planen är att huset läggs ut till försäljning under augusti. 
  
 § 6.  Övriga frågor 

- Vi behöver bestämma vem som tar över efter Lars-Erik. Viktigast nu är att få 
tillgång till hemsidan och mailen. Erik O kontaktar Lars-Erik angående detta.  
Resten får vänta till senare. 

 
§ 7. Nästa möte 
 Nästa möte blir 16 juli kl. 19.00 på Skolhuset. 

  
 § 8.  Mötes avslutande 
  Anna avslutade mötet 
  
 
 
 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 Märta Norelius   Anna  Frisk 
  
 
 
 


