
Anteckningar, styrelsemöte 13/9 2020 i Vansjö Bygdegård. 

Deltagare: Jonas (mobil), Staffan, Ma7as, Hillevi, Yngve, Louise, Gunilla, Molly, Bosse, Börje samt 
Lars. 

Dagordning 

Staffan presenterade dagordningen som godkändes. 

Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes 

Medlemsläget 

Antalet medlemmar har ökat under året Kll 132 fasKgheter/hushåll. Både swish och bankbetalningar. 
Utskicket verkar ha geT resultat och swish verkar populärt. Finns eT antal infoblad kvar hos Hillevi, 
men få av broschyrerna. 500 trycktes senast.  

Beslutades aT trycka upp 500 nya ex broschyrer (Jonas ordnar det) 

LONA-projekt 

Fosforfälla/våtmark hos Yngve och uppe i Kärret har fåT stöd beviljat för investeringen. Sanering av 
färgtunnor förskjutet då uYöraren Electrolux inte vill ha fysiska möten under Corona. Cassandra som 
är vaTensamordnare för Örsunadaån samordnar. 

FasHgheter i regleringssamfälligheten 

Yngve rapporterar aT vi  i nuläget ligger bra Kll. ET par tänkta möten återstår Kll nästa helg. Generellt 
har stort intresse visats från fasKghetsägare. Ca 50 fasKgheter kommer ingå, ”gränsen” har dragits ca 
150 meter från sjön. Det kan komma aT bli upp Kll 96 fasKgheter, vilket innebär både för- och 
nackdelar då man delar på ansvar och kostnader. Agnes advokat håller i den juridiska biten för aT 
representera fasKghetsägarna i domstolen. Varje fasKghetsägare undertecknar en fullmakt aT 
representera fasKgheten i domstolen för Kllståndsansökan. Inför deTa måste även 
andelsfördelningen och förslag Kll stadgar vara klara. DeTa måste vara klart före 31/10. Ingående 
samfälligheter måste troligen ha eT styrelsemöte/årsmöte/stämma för aT kunna besluta om 
medverkan i regleringssamfälligheten. Berörda samfälligheter är Dikningsföretaget, Nordsjö 
stugsamfällighet samt Norrgårdens stugsamfällighet. Besked under oktober månad. Målet är aT få 
hela ansökan klar Kll den sista oktober. 



Reglerteknik 

Omlöp istället för fisktrappa, samt s.k. överfall (avledning av extremt höga vaTennivåer) har beslutats 
aT ingå i projekteringen av regleringsdammen. DeTa som en anpassning Kll extremväder och 
eventuella framKda behov. 

Årsmötet 2020 

Beslutades aT genomföra mötet digitalt med möjlighet aT kommat Kll Bygdegården. 

Förberedelser har vidtagits av Jonas för aT möjliggöra medverkan via Zoom på distans. Det finns även 
en röstningsfunkKon i Zoom om det behövs. DeTa kräver aT någon på bygdegården kan sköta 
uppkopplingen i den änden. Inga externa talare är planerade Kll årsmötet. Info om pågående 
akKviteter hanteras i dialog med fasKghetsägare och infoutskick, så ingen särskild genomgång 
planeras under årsmötet men tas upp som en punkt med möjlighet Kll frågor. Ordförande planeras 
samma som förra året. Underlag Kll årsmötet skickas Kll Jonas för sammanställning. Louise hjälper Kll 
med arrangemangen i bygdegården.  

Årsmötet planeras 25/10 klockan 11-12. 

Valberedningen 

Börje, Björn och Anneli kommer avgå deTa år.  Börje har 4 nya namn som kandidater Kll styrelsen 
inför nästa år. Börje, skickar valberedningens förslag inför årsmötet. 

Vassgruppen 

Båten tas upp 4/10.  

Övrigt 

Nästa möte 

Styrelsemöte: 11/10 kl. 10-12 i Bygdegården. 

Årsmötet 25/10, föreslås nyT styrelsemöte innan.  

Ma7as 20200913 


