
Protokoll fört vid Norderö Byaförenings styrelsemöte
9 november 2021
Närvarande: Erik Olofsson, Elisabeth Larsson, Gunnar Norelius,
Olle Axne, Märta Norelius och Erik Milton via länk.

§1. Mötets öppnande
Mötesordförande Erik Milton öppnade mötet.

§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§3. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§4. Ekonomin
Erik M redogjorde för den ekonomiska situationen. Prognosen är att vi får
ett nollresultat.

§5. Föreningsverksamheten
Surströmmingsfesten som genomfördes den 16 oktober var trevlig och
välbesökt.
Erik O håller koll på hur det blir med Luciafirandet.

§6. Pubkväll
Pubkvällen är flyttad till den 27 november. Gunnar, Märta, Märit. Gerd och Eva
fixar den. Pär Ekholm kommer att underhålla. Vi tar 50: - inträde för att
finansiera underhållningen.

§7. Jaktsäsongen
Inga ytterligare älgar är skjutna. Vi försöker få till ett datum för när flera jägare
kan vara ute samtidigt och hjälpas åt med efterarbetet.

§8 Underhåll Midgården
Den nya brandtrappan är uppsatt. Elektriker har fixat med elen vid fönstret så nu
går dörren sätta in. Planen är att det ska ske den 20/11. Elisabeth kollar med
Örjan o Max om de kan då.
Elledning till grillplatsen är dragen och ska kopplas in.

§9. Elvärme på övervåningen.
Elementen var trasiga. Elektriker har satt upp sex nya element.



Det är viktigt att ta in kostnadsförslag och stämma av med styrelsen innan
enskilda medlemmar gör beställning på arbeten framöver. Det är inte OK att
göra ekonomiska åtagande för föreningens räkning på egen hand.

§10 Vatten till grannarna
Vattnet till grannarna är klart. I samband med det sattes en vattenavstängning för
vattnet in till Midgården så det går stänga av vid behov. Kostnad – se föregående
punkt! Vi får så gräsfrö efter grävningen till våren.

§11 Väglyset
Olle och Anders Westin har kollat över lyset. En lampa som inte lyser vid
Lunderänget. Anders ser om han kan fixa den men är det fel på armaturen får
det gå på garantin. En stolpe vid Böle lutar lite. I övrigt är det ok.

§12 Sikten över broarna.
Erik O har inte fått någon återkoppling på sitt mail till Trafikverket angående
siktröjning vid broarna på Isön/Andersön. På grund av att det är naturreservat är
det nog svårt att få till en siktröjning där. Vi har i alla fall påtalat problemet och
avvaktar eventuellt svar. I övrigt läggs punkten läggs ner.

§13. Projekt Midgården
Erik M gör skrivelse till Ö-borna om synpunkter på eventuella ombyggnationer.
På förekommen anledning diskuterade vi behovet av en uthyrningspolicy. Ska vi
tex ha åldersgräns för uthyrning framför allt för icke ö-bor?
Erik O kollar upp hur en uthyrningspolicy och hyreskontrakt skulle kunna se ut.

§14. Arkivprojektet
En ”arkivgrupp” bestående av Siv Olausson, Gerd Bergman, Märit Norelius och
Märta Norelius har haft en första träff om hur vi ska arbeta med att sortera upp
arkivet. Arbetet kommer att fortgå under vintern. Märta köper in arkivkapslar till
det.

§15 Att-göra listan
Vi skjuter uppdateringen av listan till nästa möte.

Övriga frågor
- Det är viktigt att vi bokar in hos Erik O när jobb ska göras på Midgården så

det inte krockar med någon annan bokning.
- Olle har fixat välkomstkorg till nyinflyttad på Lunderänget och fixar också

välkomstkorg till inflyttade i skolhuset.

Nästa möte blir 7 december kl. 19 på Midgården

Vid protokollet Justeras



Märta Norelius Erik Milton


