
Bastuträsk by Byaförening Majstämma 21/5 2017 
Närvarande: Sören och Barbro Westermark, Bengt Jonasson, Kjell och Gunnel Lidström, 

Ingrid Karlsson, Anita Södermark, Anders Vanhala, Eva Björk, Jenny Lidman 
 

§1 Mötet öppnas 
Föreningens ordförande förklarar mötet öppnat. 

§2 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§3 Val av mötesordförande 
Till mötesordförande valdes Anders Vanhala. 
 
§4 Val av sekreterare 
Till mötessekreterare valdes Jenny Lidman.  
 
§5 Val av två justerare tillika rösträknare 
Till justerare tillika rösträknare valdes Barbro och Sören Westermark.  
 
§6 Mötets utlysande 
Mötet ansågs korrekt utlyst.  

§7 Information från styrelsen 
7.1) Gräsklippning 
Kjell Lidström har köpt en självgående gräsklippare. Fakturan kommer till 
Jenny och hon vidarebefodrar den till kassören Eva. Anders tar hem klipparen 
och programmerar den. De som kan samlas den 5 juni kl 12 för att sätta upp 
gränser för klipparen. 
  
Innan dess fyller Jenny de största groparna i gräsmattan med jord och sår nytt 
gräs ovanpå.  
 
Vi beslutade att vi klipper gräset fram till vägen mot slakthuset och röjer till 
dasset när det är dags för aktiviteter på Gästgivargården.  
 
7.2) Renovering av Gästgivargården 
Vi kommer inte få något bygdemedel i år, så Jenny fortsätter undersöka 
möjligheten att söka pengar från Länsstyrelsen och få hjälp från museet. Jenny 
kollar även upp om det finns några fonder att söka medel ur.  
 
7.3) Byavägen 
Anders ligger på kommunen om att det är i högsta grad dags att göra något åt 
vägen. Då kommunen inte har svarat på skrivelsen som skickades förra året 
skickar vi en ny.  
 
7.4) Bredband 
Byn är planerad för bredband under etapp 2 i kommunens utbyggnad av 
fibernätet. Detta är planerat till 2018 
 



7.5) Övriga beslut och frågor från styrelsen 
- Bengt fortsätter kolla upp vem eller vilka som kan hjälpa oss med vassröjning 
av badplatsen.  
- Eva köper en ny perkolator då locket saknas till en av dem.  
- Vi städar Gästgivargården innan planerade aktiviteter, i samband med att det 
klips gräs fram till dasset.  

 
 
§8 Sommarens aktiviteter 

8.1) Älgmete 
Årets älgmete är den 15 juli. Då detta krockar med andra loppisar annonserar vi 
ingen sådan i tidningen år pga den höga kostnaden, men alla som vill är 
välkomna att stå med bord. Anslag sätts upp i Bastuträsk.   
 
8.2) Medlemsfest 
Årets medlemsfest står Kjell Lidström och C/O för. Datum meddelas senare.  
 
8.3) Övriga aktiviteter  
Troligen blir det älgbön även i år, och i så fall som vanligt söndagen innan 
älgjakten börjar.  

 
§9 Återkoppling från förra majstämman 
Maria Edström ville att vissa saker som familjen är rädd om ska tas bort från 
Gästgivargården. Jenny kontaktar henne för att höra efter om detta är gjort samt om museet 
har fotat av kartan som de ville.  
 
Ingdrid erbjöd sig att ta gamla skomakarsaker till Gästgivargården, hon ordnar detta under 
sommaren.  
 
Röja badplatsen påbörjar vi så snart vi har kontakt med någon som kan hjälpa oss med vassen 
(se §7.5) 
 
Organisationsnummer är ordnat och finns på hemsidan.  
 
T-shirt kommer att finnas för påseende på medlemsfesten.  

 
§10 Övriga frågor 

- Ang att hyra Gästgivargården beslutade vi att medlemmar i föreningen och vänner till 
dessa som medlemmar kan gå i god för får hyra. Vid intresse kontakta styrelsen.  

- Städning av Gästgivargården innan älgmetet sker dagen innan, dvs den 14/7  kl 12 och 
framåt.  

- Det finns ett andra arrendeavtal på Gästgivargården som är ca 10 år gammalt. Deva 
kollar om hon har detta och styrelsen bokar upp ett möte med Edströms.  

- Dr El inkommer med offert gällande omdragningen och korrigeringen av elen till 
Gästgivargården. Sören påminner honom om detta.  



 
§11 Mötet avslutas 
Orförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Ordförande Anders Vanhala  Sekreterare Jenny Lidman  
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Justerare Barbro Westermark  Justerare Sören Westermark 
 


