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Styrelsemöte Bastuträsk By Byaförening 2017-04-18 
 
Närvarande: Anders Vanhala, Eva Björk, Kjell Lidström och Jenny Lidman 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande Anders Vanhala öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§2 Val av justerare 
Till justerare av protokollet valdes Eva Björk. 
 
§3 Majstämman 
Datum 21/5 kl 16:00 Gästgivargården. 
Eva ordnar kaffe och alla tar med eget fika. 
Kjell Lidström kollar upp gräsklippare och återkopplar till resten av styrelsen. 
Städning av gästgivargården sker innan bokade aktiviteter, och vi håller koll på om det 
behövs en storstädning. 
 
§4 Renovering av Gästgivargården 
Offerten på renoveringen är 192 500 kr. 
Vi diskuterar kostnaden och renovering och möjligheter att söka pengar. 
Styrelsen beslutar att undersöka vidare om pengar att söka hos Riksantikvariet och 
länsstyrelsen. Jenny Lidman åtar sig att göra detta. Resultatet av detta återkopplas på nästa 
möte och majstämman, men vi räknar inte med att ha möjlighet till renovering i år. 
 
§5 Lampan på tallen 
Kjell Lidström har pratat med Sören. Lampan ligger i ladugården och på grund av 
missförstånd blev den inte uppsatt i år. Anders tar på sig att sätta upp den till hösten. 
 
§6 Badplatsen 
Badplatsen behöver röjas upp under sommaren. Kjell Lidström pratar med Bengt och hör om 
han kan kolla upp vassröjning och annat som behöver göras. Återkoppling till styrelsen sker 
löpande och på nästa möte. 
 
§7 Byavägen 
Byavägen är klassad som värdefull vägmiljö1 av Länsstyrelsen och Vägverket. Nu är det åter 
igen den tid på året som vägen bör göras i ordning för att hålla under sommaren. Anders 
Vanhala kontaktar kommunen efter påsklovsveckan angående detta. Vi har inte fått något svar 
på skrivelsen som vi skickade till Miljö- och byggnämnden under förra året så vi beslutar att 
skicka ännu en och kräva svar. 
 
§8 Medlemsfesten 
Hos Kjell Lidström med fler har festen i år. Mer information kommer längre fram i år. 
 
§9 Bygdeavgiftsmedel 
Organisationsnummer är klart och inskickat till länsstyrelsen för ansökningen om 
bygdeavgiftsmedel. Ansökan motsvarar offerten för Gästgivargården och vi inväntar besked. 
 
§10 Övriga frågor 
a) Fika under aktiviteter i sommar 
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Eva köper en till perkulator då det saknas ett lock till den ena. Jenny erbjuder sig 
att hjälpa till att baka och annat om det behövs när det är dags. 
 
b) Hemsidan 
Kjell förmedlar från en medlem i föreningen att hemsidan uppdateras för sällan 
och att forumet är inaktivt. 
Angående uppdateringar håller Jenny delvis med och lovar att vara mer aktiv 
med sidan. Nya bilder är tagna senast i förmiddags och läggs upp under veckan, 
vad gäller forumet kan det eventuellt lyftas fram mer på hemsidan. Jenny tittar 
på hur det kan ordnas. 
 
c) Bredbandsutbyggnad i Norsjö kommun 
Kjell förmedlar från en medlem i föreningen att styrelsen inte får glömma 
bredbandsfrågan. Styrelsen beslutar att vi tar upp frågan på majstämman för att 
undersöka hur många som fortfarande är intresserade och hur vi ska gå vidare 
med detta. Jenny tar på sig att ta reda på hur det ligger till hos kommunen just 
nu. 
 
d) Älgmete 
Datum är bokat till den 15/7. Eva ansvarar för fikaförsäljningen och får hjälp 
med själva genomförandet. Om intresse för loppisbord finns är det välkommet, 
men vi kontrollerar om det är loppis i tex Gumboda samma helg innan vi 
annonserar. 
 
e) Älgbön 
Ingen förfrågan har kommit ännu men vi räknar med att det blir av även i år. 
 
§11 Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till den 21/5 kl 15:00 Gästgivargården. 
 
§12 Mötet avslutas 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
____________________________________      ____________________________________ 
Ordförande Anders Vanhala                                 Sekreterare Jenny Lidman 
 
 
______________________________________ 
Justerare Eva Björk 


