
Protokoll fört vid Norderön Byaförenings styrelsemöte
Den 6 oktober 2021

Närvarande: Torbjörn Jonsson, Elisabeth Larsson, Erik Milton,
Gunnar Norelius, Erik Olofsson, Olle Axne, Max Larsson, Märta
Norelius

§1 Mötets öppnade
Mötesordförande Erik Milton öppnade mötet.

§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

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

§4 Ekonomi
Erik M redogjorde för ekonomin.

Försäljning av älgkött fortgår.
Erik M har haft kontakt med konkursförvaltaren för Ö-barna. Vi räknar med en
viss utdelning detta ska dock fastställas av Tingsrätten som beräknas ske före
årsskiftet.

§5 Föreningsverksamheten
Surströmmingsfesten är på gång med en hel del anmälda.
Fortfarande oklart hur kyrkan tänker runt Luciafirandet. Erik  O kollar upp detta.

§6 Jaktsäsongen
Vi har 3 tjurar och 4 kalvar kvar av tilldelningen. Det finns fortfarande köpare
till köttet. Erik kontaktar Patrik angående eventuell samjakt.

§7 Underhåll Midgården-brandtrappan
Uppsättning av trappan planeras ske 30 eller 31 oktober. I mån av tid sätts skydd
mot fågelbobyggande upp samt dragning av elkabel till grillplatsen. Olle, Tobbe,
Max, Gunnar mfl ordnar detta.

§8 Väglyset – besiktning etapp 2 och 3
Olle håller i detta och ordnar med besiktning vid behov.

§9 ”Sikten över broarna” Isön-Andersön
Erik O har mailat Trafikverket och väntar på svar. Tar telefonkontakt om svaret
dröjer.



§10 Hygget vid Hembygdsgården
På uppdrag av markägarna blev Erik M kontaktad av Mera Skog för dialog kring
avverkningen runt Hembygdsgården. Efter diskussioner på plats med Erik M,
Märta och Elisabeth och Örjan Larsson skedde avverkningen utifrån detta. Till
våren ser vi över hur vi kan rensa upp runt husen efter avverkningen.

Förrådet – Elisabeth och Örjan Larsson tar på sig att ordna upp i förrådet för att
kunna förvara mattor bättre, samt avkorta de lösa bänkarna så de blir lättare att
förvara och hantera.

§11 ”Projekt Midgården”
Erik M gör ett utkast till medlemsutskick om hur medlemmarna tänker kring vad
huset kan användas till och vad som behöver göras. Styrelsen sammanställer sen
och lägger förslag till nästa årsmöte.

§12 ”Att göra-listan”
Listan gicks igenom och uppdaterades.

§ 13 Övriga frågor
- Vi planerar en pubkväll på Midgården den 19 november. Gunnar och Märta

håller i det och värvar medhjälpare.
- Elen på övervåningen till elementen fungerar inte. Anders Westin har lovat

se till att det fixas.
- Tobbe ser till att låsa Brygghuset för säsongen.
- Skidspåret- Erik o håller i detta även i år med hjälp av Daniel och Rickard.
- Arkivet – Märta tillfrågar några ö-bor om de har lust att ta sig an sorteringen

av arkivet i vinter.
- Vatten till grannarna. Två grannar har problem med vattnet och behöver

ansluta till vattnet på Midgården över vintern. Kommer att grävas några
meter från vår anslutning. Gunnar undersöker det tillsammans med grävare
Morgan.

- Vi har fått ta del av en utredning beställd av Länsstyrelsen hur Storsjöns
vatten skulle kunna påverkas vid en eventuell gruvbrytning i Oviken.

- Erik O har uppdaterat kommunens information om uthyrningslokaler
- Erik O besvarar Hembygdsförbundets enkät om våra byggnader.

§14 Mötets avslutande
Erik m avslutade mötet

Nästa möte den 9 november kl 19 på Midgården

Vid protokollet Justeras



Märta Norelius Erik Milton


