
 Protokoll fört vid Norderö Byaförenings styrelsemöte  
  den 28 oktober 2020 

Närvarande; Erik Milton, Gunnar Norelius, Tobbe Jonsson,  
Max Larsson, Erik Olofsson, Olle Axne, Märta Norelius samt 
Lars-Erik Nilsson under punkt 1-2. 

 
§1 Mötets öppnande 
 Erik M förklarade mötet öppnat 
 
§2.  Vaktmästeri 

Vi gick igenom utkast till vaktmästerirutiner och utsåg ansvariga förrespektive 
uppgift. Se bilaga. 
Bestämdes att sätta upp lista över hur värmen ska ställas in på vintern i köket.  

 
§3. Föregående protokoll 
 Protokollet lades till handlingarna 
 
§4.  Ekonomin 
 Elräkningarna är betalda. 

Vi ska inkomma med anspråk på utebliven hyra från Ö-barna till 
konkursförvaltaren senast 16 november. Erik M gör det. 
 

 §5 Skolhuset  
 Försäljningen är klar och lånen är betalda. Överlåtelsen sker den 2 november. 

Medlemskapet i väg- och vattenföreningarna avslutas automatiskt. 
 Styrelsen hälsar Anders Bodin välkommen till Norderön! 

Erik O informerar medlemmarna på Byaföreningens FB sidan och Norderöns 
interna FB sida. 

 
§6. Bokning av lokaler 

Bokningstelefonen är nu igång med tel nr 063-42009. Erik O ändrar på 
hemsidan och skyltar. 

 
§7. Väglyset 

Olle har tillsammans med Anders Westin kollat av vägbelysningen efter 
genomfarten. Allt fungerar och därför finns inget behov av 5-årsbesiktning. 
 
Utsättning och inregistrera vägbelysningens dragning skulle kosta drygt 30 000.  
Styrelsen beslutade att inte genomföra detta. 

 
§8 Nycklar 

Det är oklart ur många nycklar som finns. Vi diskuterade om vi borde byta 
nyckelsystem men beslutade att avvakta med det. 



 
§9. Eventuellt Luciafirande 

Diskuterades om vi skulle kunna göra ett Corona säkert Luciafirande på 
Midgården. Eventuellt får vi göra det på något annat sätt. Erik O stämmer av 
med kyrkan vilka förväntningar de har på oss. 
 

§10. Uppdatering av Att göra listan 
 Listan gicks igenom och uppdaterades  
 
§ 11 Övriga frågor 

- Vi har fått en enkät från Regionen avseende hur Corona påverkat oss. Erik m 
tar hand om den. 

- Enkäten från Kulturrådet avseende Corona berör inte oss så den svarar vi 
inte på. 
 

§ 12 Nästa möte 
 Bokades inget datum för nästa möte. Erik M återkommer om det. 
 
§13 Mötets avslutande 
 Erik M avslutade mötet 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Märta Norelius   Erik Milton 
 
 
 
 
 
 


