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Plats och tid: Månadsmöte 2020-02-04 Träffpunkten, kl. 18:00-20:00 
  
Beslutande: Svante Wallberg ordf. Berndt Lövgren 
 Ragnvald Pelttari Östen Händel 
 Kjell Påhlman Christer Lantz 
 Tommy Alftberg Kerstin Bergman 
 Ronnie Bäcklin Katarina Åkersten 
 Ingrid Karlsson Helena Nyström 
 Stig Edvinsson Roger Sjödin 
 Aja Axlund Anna Sohlman 
 Benny Lundin Maj Britt Berglund 
 Karl-Gunnar Berglund Kjell-Uran Näs Lars-Ove Molin 
 Gun Vendin Jan Eriksson  
 Ralf Åkerblom Bo Stenberg 
 Ulrika Källström Therese Metz 
  Sture Larsson sekr. 
   
   

  
Övriga närvarande: Erika Engvall Stefansson, Hans Helmersson, Torgny Jacobsson (ABF) 
 Sofia Nohrstedt (Gävle kommun) 
  
Utsedd att justera: Roger Sjödin 
  
  
  
Tid och plats för justering: Utsändes med e-post för godkännande.  
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§ 1 Inledning.  § 1 
   
 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.  

Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen kompletterades och godkändes. 
 
Therese Metz (kommunalråd MP) informerar om bakgrunden till dagens huvud-
ärende: Kommunens politiska majoritet gör i mandatperioden satsningar både på 
den materiella och den kulturella infrastrukturen. Ett exempel är trygghetsboendet. 
Kommunledningen anser att Fyren behövs för Hamrångebygden. 
 
 
 

 

§ 2 Försäljning av Fyren. 
 

§ 2 

 Sofia Nohrstedt, kulturchef i Gävle kommun och Ulrica Källström och Torgny 
Jacobsson företrädare för ABF Gästrikebygden informerade om förhandlingar rö-
rande Fyren i Norrsundet: 
 
Sofia Nohrstedt: Det är viktigt att alla delar av kommunen finns med i kulturutbu-
det. Jag har sett på Fyren och funnit att Kultur och Fritid Gävle inte är rätt organi-
sation för att bevara och utveckla arbetet där. Därför har vi inlett diskussion med 
ABF Gästrikebygden som är den som arbetar lokalt och stadigvarande kan utveckla 
verksamheten. Vi har börjat utreda en försäljning av Fyren till ABF. 
 
Torgny Jacobsson ABF: Mycket har hänt med och på med Fyren ett antal år bakåt 
som jag fått följa., när industrin lades ner var även Folkets hus på fallrepet samti-
digt och kommunen gick in och tog över ägandet. Gävle Fastighetsaktiebolag skö-
ter fastigheten. Läget idag är mer positivt än det var då. Förutsättningen som ger 
den bedömningen är ni hamrångebor. Här finns det engagemang. Ulrika berättar 
mera. 
 
Ulrica Källström: Många har ringt och undrat om det var nedläggning på gång 
och glatts åt att så inte är fallet. Fyren är ett så föränderligt hus som kan anpassas 
till nya verksamheter. Under asylvågen ändrades det mycket. Nytt nu är matakuten 
som delar ut mat till hemlösa och andre med ekonomiska svårigheter. Sopplun-
cherna på onsdagar en annan en annan liknande verksamhet där vi kan subvention-
era tack vare ReDo.  
 
Sofia Nohrstedt: Kommunens politiska ledning har gett Kultur och Fritid uppdrag 
att se till att föreningarna kan leva och verka i de olika kommundelarna. Det sker 
genom verksamhets- och driftsstöd. 
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Marianne Lundqvist (Alla tiders):  Hur har ABF tänkt att få det hela att snurra? 
 
Torgny Jacobsson: ABF tar lån för köpet, för driftskostnaden äskas pengar från 
kommunen. Villan (Rockskolans lokal) går bra genom ideella insatser från er som 
bor här i Hamrångebygden. Chansa måste man göra och törs göra när man ser det 
lokala engagemanget. 
 
Marianne Lundqvist (Alla tiders):  Tidigare sades det vara stora renoveringsbe-
hov på Fyren. 
 
Sofia Nohrstedt: Mycket av nödvändigt underhåll är redan gjort. Värmesystemet 
skall ordnas innan övertagandet. 
 
Stig Edvinsson: Majoriteter i kommunledningen kan växla. Vi måste arbeta för att 
det finns politisk enighet bakom ett beslut av detta slag.  Annars riskerar vi kris 
igen. 
 
Torgny Jacobsson: En tillbakablick på förra mötet med 250 deltagare från Ham-
rångebygden om Fyren och andra lokaler som dåvarande kommunledningen ville 
sälja på öppna marknaden visar på detta. Vi måste arbeta på samsyn i sådana här 
långsiktiga frågor. Det var tyvärr inte enighet för detta beslut som vi diskuterar 
idag. 
 
Ralf Åkerblom: Hoppas det går bra med samsynen. De politiker som går emot den 
här typen av lösning kan räkna med mothåll från Hamrångebygden. 
 
Marianne Lundqvist (Alla tiders):  Att komma överens i Hamrångebygden?  Hur 
skall det gå nu när det misslyckats förr? Hur går det med restaurangen? 
 
Ulrika Källström: Vi vill utveckla den, men ligger lågt i dag. Kopparmässen upp-
levde orättvis konkurrens när vi hade vanliga luncher. Vi har gjort en överenskom-
melse för att vara justa. Konferenser och kulturlunch är OK. Hamrånge event lig-
ger tillfälligt nere. Att ta över ägandet är en utmaning, vi kan byta ut vissa entrepre-
nörer som kommunen haft avtal med mot lokala t ex Fixarna. 
 
Sofia Nohrstedt:  Ett nytt driftsbidrag kommer att tillskapas. I och med Kommun-
styrelsens beslut i dag börjar förhandlingarna. 
 
Torgny Jacobsson:  Vi får reda ut hur vi kan växla upp bidragen från kommunen. 
Fyren kan bli ett nav i olika nya projekt för ABF.  
 
Sofia Nohrstedt: Ni får gärna komma med fler frågor direkt till mig.  
(sofia.nohrstedt@gavle.se) 
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 Ordföranden tackade för informationen.  
   
   
   

§ 3 Kooperativa hyresrätter, lägesrapport. 
 

§ 3 

 Karin Åberg informerade om arbetet med kooperativa hyresrätter i Bergby och 
Norrsundet. 

• C:a  40 personer deltog på informationsmötet 16 dec på Fyren 
• Föreningen har nu 15 medlemmar. 
• Hamrångbygdens byggemenskap kommer att delta på näringslivs-

mötet 17/2.  
• Hamrångbygdens byggemenskap överväger skicka in en skrivelse om vat-

tenfrågan och undrar hur Hamrångegruppen och dess vattengrupp tänker 
agera - besked är ju utlovat under Q1 

• Hamrångbygdens byggemenskap jobbar med frågan om tomtmark men det 
är inte löst 

• Hamrångbygdens byggemenskap har träffat kommunledningen under de-
cember och januari och fortsätter dialogen om samverkan med kommunen 

• Byggnation i höst om ej överklagande. 
• Byggnation och inflyttning är viktigt för annat i Bygden.  

Bli stödjande medlem för 100 kr. Bankgiro 5397-9803 Hamrångebygdens 

byggemenskap.  
 

Ordföranden tackade för informationen och beslutade att betalningsuppgifterna 
skall finnas i protokollet. 

 

   
  

Månadsmötet ajournerades. Kaffepaus. 
 
 

 

§ 4 Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom  
Landsbygdsutvecklingsprojektet. 

 

§ 4 

 301-2020 Utrustning till A-salen på Fyren. 
 
Ulrika Källström presenterade ansökan. (bilaga 1) 
 
Stig Edvinsson: Viktigt för bygden att detta fungerar.  
 

 

 Beslut: 
♦ Ansökan överlämnas till Rådet för diskussion och beslut. 
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 Utdrag till:  
   

§ 5 Rapporter. 
 

§ 5 

 SISU; förstudie om föreningssamverkan  
Flera möten med berörda föreningar har skett. En sista träff för hela bygden (öppet 
möte) den 16 februari 1800 på (plats ej meddelad sekr.) 
 
Hemsidesportalen; www.hamrånge.se.  
Marianne Lundqvist har skrivit berättande texter om de olika byarna i Hamrånge-
bygden.   
Föreningar och företag uppmanas att lägga in aktuellt material så snart som möj-
ligt.  
 
Trafikfrågor. 

• Cykelbana Bergby-Totra är komplicerat då Trafikverket äger vägen och det 
är många mark/tomtägare längs den. Bergbyvägen togs upp som alternativ 
sträckning ned till cykelvägen till Hagalund. Gruppen får utreda detta. 

• Jan Eriksson tog upp frågan om den trånga, av stora lastbilar tätt trafikerade 
bron över E4 vid Hakke gård och cykelbanan som avslutas ung 100 m före 
nerfarten till Hakke gård. (bil 2 bild.) 

• Helena Nyström meddelade att de nya busshållplatserna ej är slutbesiktade.  
Solbergahållplatsen prioriterades före hållplatsen Bergby p g a det kom-
mande trygghetsboendet.  

Svar på frågor:  

o För att en hållplats skall ha busskurer krävs mer än 20 påstigande passage-
rare per dag. Vid hållplatsen Hamrångefjärden är nu vägen avsmalnad m a a 
hållplatsen. 

o Busskurer uppförs i glas efter de har sikt runt om och därför anses tryggare 
än ”träbås”. ”Mindre trygghet” handlar om risken för överfall. 

 
 
Vattenfrågan 

• Kjell-Urban Näs kunde från Gävle Vatten meddela att nytt vattensystem 
inte kan förväntas förrän 2025. Rörande den diskuterade möjligheten till en 
mindre kapacitetsökning har Gävle Vatten ännu inte svarat. 

• De många vattenläckagen beror på gamla dåliga vattenledningar särskilt i 
Norrsundet. Therese Metz ombads att ta upp frågan i kommunstyrelsen. 

• Benny Lundin anmälde att allmänheten borde upplysas var Hamrångebyg-
den har sina vattentäkter och uppmuntra till varsamhet i deras närhet.  
 

Turismen i bygden 
Aja Axlund: Även i Axmar bruk är det bristande tillgång på vatten? 
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Turismutvecklingsprojektet framskrider under mottot Naturleder och mathantverk. 
En LEADER-ansökan är på gång. Samarbete inom Hamrångebygden är nödvän-
digt för framgång både med ansökningar och i verksamheten.  
 

• Cykel och vandringleder finns, kajakleder kommer i sommar liksom lek-
park vid kaféet med Vattenlek som visar hur vattenkraft fungerar. Muséet 
har hjälp till med underlag till berättarkvällar om Järn Britta och Sweden-
borg, Paketerbjudanden för turister planeras.  

• Axmar Brygga utvecklas med en särskild kundvärd och en mininärbutik för 
turister och boende. Gångvägen dit från väg 583 är klar.  

• Det planerade Järnslottet behöver pengar. Ev. skall man starta en s k 
”Crowd founding” insamling från många enskilda. Inventering av den eng-
elska parken är påbörjad för att leda till att den förbättras som besöksmål.  
 

 
 Beslut: 

♦ Upplysningstext om vattentäkter skall utarbetas och publiceras i Alla tiders 
och på sociala medier samt www.hanrange.se. 

♦ Vattengruppen får detta uppdrag. 
 

 

   
§ 6 Övriga frågor. 

 
§ 6 

 • Marianne Lundqvist efterlyste röjning vid Gräsharsbacken så fjärden kan synas 
från vägen. 

• Erika Engvall Stefansson meddelade att 8-10 maj hålls årets Landsbygdsriksdag i 
Jönköping.  Gävleborg deltar med buss. Hamrångebygden kan få med 2 pers. De 
som är med i arbetet med lokal utvecklingsplan har förtur.  

• Kjell-Urban Näs berättade om de nya Hamrångeflaggorna. Svante Wallberg upp-
lyste om att Gavlegårdarna betalar men att Hamrångegruppen har ansvaret för 
hissning och halning av flaggor och vimplar.  

• Stig Edvinsson efterlyste fler platser på Solberga. De äldre blir fler och bör inte 
tvingas att på äldre dagar flytta till andra kommundelar. Om den förfallande f d 
IOGT -lokalen kunde rivas skulle det finnas plats för en utbyggnad. 

 

 

 Beslut: Frågan om deltagare i Landsbygdsriksdagen hanteras av styrelsen. 
 

 

§ 7 Avslutning. 
 

§ 7 

 Nästa månadsmöte/Årsmöte blir tisdagen 3 mars kl.18:00 på Fyren Se annons i 
Alla tiders. 
Övriga månadsmöten under år 2020 följande tisdagar kl. 1800-omkr 2000. 
 7/4, 5/5, 2/6, 1/9, 6/10, 3/11 och 1/12. 

 

 Sammanträdet förklarades avslutat.   
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Plats och tid: Årsmöte 2020-03-03  Fyren, Norrsundet kl. 18:00-19:20 

 
  
Beslutande: Svante Wallberg Östen Händel 
 Lars-Ove Molin Ove Wahlgren 
 Stig Edvinsson Christer Lantz 
 Ralf Åkerblom Kjell-Urban Näs 
 Tommy Berglund Ragnvald Pelttari 
 Bo Stenberg Anna-Kain Åström 
 Rose Geschwindt Marianne Lundqvist 
 Bo Silén Roger Sjödin 
  Sture Larsson sekr. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga närvarande: Erika Engvall Stefansson,  

Hans Helmersson 
 

   
   
   
Utsedd att justera: Bo Stenberg, Rose Geschwindt 
  
 
 
 
Tid och plats för justering: 

 
 
Godkännande på e-post. Underskrift efter överenskommelse. 

   
 
 
 

Protokollet omfat-
tar paragraferna: 
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Underskrifter: Sekreterare: ……………………………………. 
  
  
 Ordförande: ……………………………………. 
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 Justerande:………………………………………………………………….. 

 
 

Hamrångegruppens ordförande Svante Wallberg hälsade välkommen och förklarade 
årsmötet öppnat. 

 
§ 1.   Ordförande för årsmötet. 

Svante Wallberg väljs. 
 
§ 2. Sekreterare för årsmötet. 

Sture Larsson väljs. 
 
§ 3. Justeringspersoner. 

Bo Stenberg och Rose Geschwindt väljs.  
 
§ 4 Röstlängd. 

Röstlängden fastställs. 
 
§ 5. Årsmötets stadgeenliga utlysning. 

Årsmötet har annonserats i Alla Tiders och kallelse med handlingar har skickats ut 
med e-post till registrerade mottagare, samt på www.hamrange.se. Årsmötet förklaras 
vara stadgeenligt utlyst. 

 
§ 6. Fastställande av dagordning. 

Dagordningen presenteras och godkänns. 
 
§ 7. Verksamhetsberättelse för 2019 och kassarapport.  

Verksamhetsberättelsen föredras, godkänns och läggs till handlingarna.  
Kassarapporten föredras, godkänns och läggs till handlingarna. 
  

§ 8. Revisionsberättelse. 
Revisionsberättelsen föredras, godkänns och läggs till handlingarna. 
 

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet. 
Revisorerna hade förordat ansvarsfrihet. 
Styrelsen och kassaförvaltaren beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
Resultatet övergår i ny räkning. 

 
§ 10. Beslut om arvoden och reseersättningar. 
 Inga arvoden utgår. Reseersättningar utgår enlig skattemyndighetens skattefria belopp 

vid resa på gruppens uppdrag. 
 
§ 11. Beslut om medlemskap i andra organisationer. 
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 Hamrångegruppen är medlem i Knutpunkten Landsbygdscenter, Hamrånge företagar-
förening, Leader Gästrikebygden, Jungfrukusten ek. för. samt X-ing. 

 
§ 12.  Revisorer för år 2020. 

Tjänsten köps in från Knutpunkten.  
§ 13. Ordförande från årsmötet 2020, till årsmötet 2021. 

Svante Wallberg, omväljes. 
 
§ 14.  Styrelseledamöter (från årsmöte till årsmöte): 

Tommy Berglund (2 år till årsmötet 2021) kvarstår. 
Roger Sjödin (2 år till årsmötet 2021) kvarstår. 
Jan Eriksson (2 år till årsmötet 2021) kvarstår. 
Lars-Ove Molin (2 år till årsmötet 2021) kvarstår  
Stig Jönsson (2 år till årsmötet 2021) kvarstår 
Sture Larsson (1 år till årsmötet 2020) omväljes 
Ove Wahlgren (1 år till årsmötet 2020) omväljes  
Kjell-Urban Näs (1 år till årsmötet 2020) omväljes 

  
§ 15.  Ledamöter i rådet. (väljs från årsmöte 2020 till årsmöte 2021). 
 Antalet ledamöter bestäms till 13. Följande väljes: 

Svante Wallberg Hamrångegruppen ordf. 
Tommy Berglund Hamrångegruppen 
Daniel Englund Knutpunkten  
Lars-Ove Molin Norrsundets Motorbåtsklubb  
Christer Lantz Hamrångefjärdens IK 
Anna Jupither Berg NorrHam idrottsförening   
Toni Melin Häckelsängs by 
Roger Sjödin Bergby vägförening  
Bo Stenberg Norrsundets Vägförening 
Sture Larsson Hamrånge hembygdsförening sekr.  
Benny Lundin, Hamrånge fiskevårdsförening & Totra byförening 
Rolf Lundberg, OK Ödmården 
Birgitta Öberg, Norrsundets arbetarmuseum  

 
§ 16. Avtackning. 

Lillemor Isaksen, Stefan Ehn och Elisabeth Meijer avtackas för sina insatser i Rådet. 
 
§ 17. Valberedning inför årsmötet 2021. 
 Till valberedning väljs Anna-Karin Åström sammankallande, Stig Edvinsson och Ös-

ten Händel. 
 
§ 18. Verksamheten för år 2020. 

Förslag till verksamhetsplan för år 2020 föredras och godkänns. 
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§19. Budget för år 2020. 
Styrelsens förslag till budget för 2020 framlägges på månadsmötet 2020-04-07.  

 
§ 20. Årsmötet förklaras avslutat. 
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Plats och tid: Månadsmöte 2020-03-03  Fyren Norrsundet, kl. 19:30- 20:35 
  
Beslutande: Svante Wallberg ordf. Östen Händel 
 Lars-Ove Molin Ove Wahlgren 
 Stig Edvinsson Christer Lantz 
 Ralf Åkerblom Kjell-Urban Näs 
 Tommy Berglund Ragnvald Pelttari 
 Bo Stenberg Anna-Kain Åström 
 Rose Geschwindt Marianne Lundqvist 
 Bo Silén Roger Sjödin 
  Sture Larsson sekr 
   
   
   
   
   
   
   

  
Övriga närvarande: Erika Engvall Stefansson, Hams Helmersson 
  
  
Utsedd att justera: Bo Stenberg 
  
  
  
Tid och plats för justering: Utsändes med e-post för godkännande.  

Underskrift e ö. 
 
 
 

  
Protokollet omfat-
tar paragraferna: 
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Underskrifter: Sekreterare: ……………………………………. 
  
  
 Ordförande: ……………………………………. 
  
  
 Justerande:……………………………………. 
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§ 8 Inledning.  § 8 

   
 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.  

Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen kompletterades och godkändes. 
 
 
 

 

§ 9  Nyanmälda ärenden inom Landsbygdsutvecklingsprojektet 
samt rapport om pågående återremitterat ärende. 

 

§ 9 

 302-2020 HIK Bidrag till byte till LED-lampor i elljusspår. 
HIK hade inkommit med ansökan om bidrag till utbyte av glödlampor mot LED-lampor i 
sitt elljusspår i Hamrångefjärden. Ansökan hade utsänts tillsammans med dagordningen 
Christer Lantz presenterade ansökan.  
 
303-2020 NATF Bidrag till digitalisering av videoband. 
Norrsundets Arbetarteaterförening firar 2020 40 år. Jubileumsevenemang ordnas och 
dokumentationen från de 40 åren ses över för bättre bevarande av detta kulturarv inför 
framtiden. Bidrag sökes till dokumentation om 16 800 kr för att digitalisera videoband som 
annars riskerar att förstöras. Bo Silén presenterade ansökan. 
 
17-2017 Axmarby intresseförening.  Utveckling av hamnen i Axmarby.  
Ralf Åkerblom aviserade att en fördröjning skett vid behandlingen av ärendet vid 
Bygg och Miljö Gävle, men att det efter förnyad kontakt nu är på gång igen. 
 

 

 Beslut: 
♦ Ansökningarna 302-2020 och 303-2020 överlämnas till Rådet för diskus-

sion och beslut. 

 

   
   

§ 10 Rapporter. 
 

§ 10 

 a) SISU förstudie.  
Öppet möte med föreningarna ägde rum i HIK:s lokaler söndagen den 16 februari. 
Ytterligare ett offentligt möte skall komma slutet av april - början på maj.  Viktigt 
att inte bara föreningarnas funktionärer deltar utan även brukarna t ex. deltagande 
barns föräldrar. För möjligt upplägg för framtiden kan jämförelser med idrotts-
verksamheten i Hedesunda göras. 
I och med de nya lokalerna vid skolan i Bergby med byggstart 2021 kommer nytt-
jandet av dem att ställa nya och större krav på samarbete inom Hamrångebygden. 

b) Hemsidesportalen. 
Den historiska informationen om Hamrångebygdens orter finns men den aktuella 
är rudimentär. Info från föreningar och företag saknas ännu. När portalen upparbe-
tats något mer, skall inbjudan ske till möte/utbildning i att nyttja den för företags 
och föreningars information. 
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c) Trafikfrågor. 
Hastighetsfrågorna ligger på Länsstyrelsen och ”vilar”. Oenighet om lämplig has-
tighet på Totravägen föreligger. 
Belysningsfrågan som resultat av ortsvandringarna. Bättre belysning behövs i 
Norrsundet vid Centrum, vid återvinningen, och på vändplatsen ute vid den nuya 
anläggningen i Saltharsfjärden. Belysningsfrågan kopplas även till trygghetsröj-
ningen kopplas till trygghetsröjningen.  
Nya skyltningar har skett i Norrsundet för att undvika felkörningar. Samma namn 
på hela vägsträckan från järnvägsövergången vid Coop till Saltharsfjärden önskas. 
Hastighetsbegränsning i Hamrångefjärden gäller ej väg 583 bara övriga vägar. 

d) Vattenfrågan. 
Tidsplan. 
Möjlig anslutning från den nya vattentäkten Älvkarleby, tidigast år 2025 som läget 
i nuläget. 
Anslutning nu-läget 
Möjlig ytterligare anslutning till dricksvatten i Hamrångebygden idag är oföränd-
rat ca 100 personer. Vår översiktliga bedömning är att läcksökning inte kommer 
att ge några större möjligheter till ytterligare anslutning. 
För att ge oss bättre kontroll över den faktiska vattenförbrukningen så har vi inom 
hela Gästrike Vatten beslutat att installera digitala vattenmätare för alla våra kun-
der. Arbetet påbörjas 2020 och följer ordinarie utbytesplan (mätare byts i regel var 
10:e år). 
Vattenskyddsområde 
Gävle kommun har en karttjänst där man kan se vattenskyddsområden i kommu-
nen samt söka på fastighet för att se om man berörs. Se länk till hemsidan nedan. 
På hemsidan hittar du även vattenskyddsföreskrifterna och i slutet av föreskrif-
terna så hittar du också där kartor över vattenskyddsområdena. 
Länk: https://www.gavle.se/service-och-information/bygga-bo-och-miljo/din-bostad/vat-
ten-och-avlopp/vattenskyddsomraden/ 

e) Turismen i bygden. 
Ansökan till Leader för projektet ”Turismutveckling i Hamrångebygden – måltids-
turism” har blivit uppskjuten till maj. 

 
   

§ 11 Övriga frågor. 
 

§ 11 

 Jungfrukusten har sitt årsmöte tisdagen10/3 kl. 1900 Flygstaden. Kallelse och handlingar 
till detta kommer att sändas ut till styrelsen och Rådets ledamöter för ev. anmälan till detta. 
 
Linje 27 Bergby- Axmarbruk skall troligen läggas ner. Ny tidtabell gäller från dec. 2020. 
 
Ang. pumptrackbanan. Den är levererad men Länsstyrelsens dispens krävs för att gräva på 
skolgården. Verkställigheten fördröjs. 
 
Vindkraft planeras ute i havet utanför Norrsundet. KNUFF har skrivit till entreprenören 
ang. att erhålla s k bygdepeng. (Jfr Jädraås)  
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Protokollsjusterarnas signaturer:   
 
 
 

 

 

Bygget av sporthall m.m. vid skolan i Bergby börjar 2021 klar 2022. Det blir många bygg-
möten den närmaste tiden. 
 

 Beslut:  
♦ Beläggningsstatistik för linje 27 begärs in av trafikgruppen som underlag 

för ev. skrivelse m.m. från Hamrångegruppen i ärendet. 
♦ Ralf Åkerblom deltar i Jungfrukustens årsmöte för Hamrångegruppen. Fler 

ur styrelse och råd kan vara med. Anmälan (för att fikaplanering) göres av 
var och en enligt Årsmöteskallelsen. 

 

   
   
   

§ 12 Avslutning. 
 

§ 12 

 Nästa månadsmöte blir tisdagen 7/4   kl.18:00 på Träffpunkten Se annons i Alla ti-
ders. 
Övriga månadsmöten under år 2020 följande tisdagar kl. 1800-omkr 2000. 
5/5, 2/6, 1/9, 6/10, 3/11 och 1/12. 

 

   
 Sammanträdet förklarades avslutat.   

 


