
Protokoll fört vid Vännfors byaförenings styrelsemöte 
2012-11-07

Närvarande: Johanna Palm, Lars-Gunnar Helgesson, Niclas Strandberg, Elisabeth Skoog, Cecilia 
Önnehall, Kenneth Wiliiamsson, Erik Wållberg. 

Mobiltäckningen
Landsbygdsrådet har bjudit in Telias informationschef angående den dåliga mobiltäckning. Högås 
byastuga 8/11 2012 kl 18.30. Kenneth åker. 

Vandringsleden
Delen i naturreservatet från grillstugan och vidare ca 500 m är länsstyrelsens ansvar och ingår inte i 
LONA-projektet. Länsstyrelsen vill överlåta till byaföreningen att göra förarbete med att röja upp så 
att det syns var leden går. Förslag att  länsstyrelsen ska ersätta de som gör jobb för deras räkning via 
bidrag till föreningen. Styrelsen beslutar att inte anta länsstyrelsens förslag. Kenneth kontaktar 
länsstyrelsen. 

600 arbetstimmar ska kunna redovisas i projektet. De beviljade pengarna kan användas till material.
Arbetade timmar ska redovisas till Kenneth. Hittills har 100 timmar redovisats. 

Det finns en gammal kiosk efter leden som byaföreningen gärna skulle köpa in. Kenneth får i 
uppdrag att sondera med ägaren om vi kan köpa den. Styrelsen anser att rast- och grillplatser bör 
anläggas längs leden.  

Kenneth ges i uppdrag att presentera hur det går i projektet på årsmötet. 

Uppröjning av Hammarbäcken
Erik får i uppdrag att undersöka om det går att få ett projekt via länsstyrelsen för att röja upp i och 
kring Hammarbäcken. 

Båthuset
Styrelsen avvaktar med att fatta beslut gällande båthus. En ställning för att ställa båtarna på behövs. 
Detta bör byggas på plats. 

Årsmöte
Söndag 10 februari kl 18.30. 
Styrelsemöte måndag 14:e januari kl 18.30. 

Hemsidan
Länka till byns företag på hemsidan görs inte för att inte gynna enskilda företagare. Speciella 
händelser kan läggas in men inte generell företagsinformation eller reklam. 

Styrelsen diskuterar att e.v erbjuda alla boende i byn vannfors.se mailadresser. Elisabeth kollar hur 
många vi har tillgång till. Detta erbjuds ev. till en kostnad eller ska ingå i medlemsavgiften. 

Kontaktuppgifter till styrelsen ska läggas in på förstasidan. 

Brygga
Niclas har tagit in offerter på bryggor, ca 50-60 000 kr. Det finns ev sponsorer på gång. 


