
Protokoll fört vid Norderö Byaförenings styrelsemöte
Den 7 september 2021
Närvarande: Anna Frisk, Torbjörn Jonsson, Erik Milton,
Erik Olofsson, Elisabeth Larsson, Märta Norelius

1. Mötets öppnande
Mötesordförande Erik Milton öppnade mötet

2. Dagordning
Dagordningen godkändes

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

4. Ekonomin
Erik M redogjorde för ekonomin. På grund av pandemin har inte mycket hänt sen sist.
Glädjande dock att det kommer in lite pengar för Ångbåtsbryggan. Den fina träskylten
på utsidan brygghuset har gjort verkan.

5. Coronaläget och föreningens verksamhet under hösten
Om pandemiläget tillåter kommer Folkhälsomyndighetens restriktioner att upphöra
efter 29 september. Det betyder i så fall att vi kan börja hyra ut lokaler och bedriva
verksamhet/arrangemang som vanligt. Det innebär i så fall att surströmmingsfest mm
kommer att kunna genomföras efter 29 september. Erik O kontaktar kyrkan för att
stämma av hur de tänker angående Lucia.

Beslutades att inte genomföra någon extra byastämma utan avvakta med motioner och
propositioner till ordinarie stämma tidigt i mars 2022.
Fram till dess startas en process att låta medlemmar inkomma med synpunkter på vad
man önskar att vi ska satsa på avseende våra fastigheter framförallt Midgården. Dessa
ska sammanställas och ligga till grund för att ta fram ett beslutsunderlag inför
årsmötet.

6. Jaktsäsongen 2021-2022 – uppdatering
Anna har haft kontakter med länsstyrelsen och Bergs älgförvaltningsområde (som vi
tillhör) för att få extra tilldelning inför älgjakten. Istället för 2+4 älgar har vi nu fått
7 + 6 (4 kor, 3 tjurar och 6 kalvar).
Beslutades att senast 31 januari 2022 ansöka om att få tillhöra Storsjöbygdens
älgförvaltningsområde (som bland annat innefattar Orrviken, Andersön med omnejd.)
Detta skulle innebära större flexibilitet avseende tilldelningen. Anna håller i det.



7. Underhåll Midgården, brandtrappa mm
Brandtrappan kommer att installeras om tre veckor. I samband med det sätts också upp
skydd för att förhindra fågelbobyggande framförallt över altanen. Olle, Tobbe m.fl.
håller i det.

8. Väglyset
Besiktning av väglyset etapp 2 ska genomföras under hösten, Olle håller i det.
Tobbe tar upp med Fanny angående Jämt krafts uppsättning av den levererade stolpen
som ska ersätta den påkörda utanför Hembygdsgården.

9. Uppdatering Att göra listan
Vi avvaktar med uppdateringen tills nästa möte

10. Övriga frågor
- Norderödräkten. Beskrivning av dräkten, de olika delarna och hur den kom till

läggs in på hemsidan under fliken Norderöminnen. Erik O sköter det.
- Underhållsplanerna – de tas upp i samband med diskussionerna om vad vi ska satsa

på kring våra fastigheter.
- Första hjälpen kurs – Daniel Hedin har erbjudit sig att kunna genomföra HLR

utbildning om vi så önskat. Frågan tas upp på årsstämman för att undersöka
intresset.

- Väg och broar Andersön-Isön. Stora hål i vägen på sidorna, mycket sly vilket gör
det svårt att upptäcka mötande trafik, bättre skyltning angående förkörsrätt. Erik O
tar en informell kontakt med Trafikverket för att påtala bristerna.

- Jaktprover på Norderön som Taxklubben har. Det är lite oklart vad som gäller
avseende detta. Frågan tas upp på markägarmöte under våren.

- Stort tack till Tobbe för gräsklippning under sommaren och till Lars-Johan
Örjeby för latrintömning!

11. Mötets avslutande
Erik M avslutade mötet

Nästa möte 11 oktober kl. 19 på Midgården

Vid protokollet Justeras

Märta Norelius Erik Milton


