
Byssträsk byastämma 2018-07-07

   

1.   Byaåldermannen Kjell-Håkan Hanefjord hälsade de närvarande välkomna.

2.   Till sekreterare att föra stämmoprotokollet utsågs Jerry Arvidsson. Till justeringsman 
att justera stämmoprotokollet utsågs Roland Heldestad.

3.   Byaåldermannen läste igenom protokollet från fjolårets stämma. 

4.   Byaåldermannen redovisade den ekonomiska ställningen för Byssträsk byaföreningen.

Ingående eget kapital 2017-01-01 var 41 000,90 kr
2017 års inkomst uppgick till 12 800 kr
2017 års utgifter upplöpte till 10 625 kr
Utgående eget kapital 2017-12-31 blev därmed 43 176 kr

Roland har granskat räkenskaperna och befunnit dem riktiga. Stämman godkände därmed
redovisningen.

Byaåldermannen avtackar Åke Edlund för sin tjänst som den ständige sekreteraren. 
Åke har haft uppdraget i 30 år. Föreningen överlämnade en lite gåva som visad 
tacksamhet. 

Byaåldermannen konstaterade att trots denna ringa elförbrukning som varit under året har 
kostnaden blivit oproportionerligt hög, p.g.a. de fasta kostnader som elbolaget tar ut. Ett 
framtida projekt kan vara att hitta alternativ elförsörjning typ solcell eller liknande. 

P.g.a. den nederbörd och kyla som varit under 2017/2018 så har kostnaden för driften inte 
blivit lägre.  

5 Utförda projekt 2017

Roland har röjt och slagit buskar och sly utanför byastugan. Kjell-Håkan har städat i 
förråd och kört bort målarburkar och annat skräp.
Lars har röjt och klippt gräs i badviken under förra badsässongen. 

Området där det ett av de första huset stod i byn har uppmärkts så att besökare lätt kan 
hitta igen det. 

Hemsidan har utvecklas till att innehålla ett stort arkiv av bilder. Roland har under vintern
tillfört två nya/gamla flygfoton och samlat in bröllopsbilder på bybor som är född eller 
har bott i Byssträsk, Bastunäs och Danaholmen.  
”Nyinflyttade” ska skicka sitt bröllopsfotografi  till Roland.

Jerry meddelade att projektet med en karta på hemsidan där ursprungs benämningar på 
olika områden ska finnas med. har stått stilla. Detta pga att tekniken med googlemaps är 
avancerat och kräver GIS erfarenhet. 
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6. Kommande projekt

Staketet utanför byastuga ska rivas och fundamentens stolpfäste ska Kennet Heldestad vid
tillfälle kapa bort så att ingen gör illa sig. 

Byaåldermannen framlade att han skulle be Lars Bäckman undersöka om byn kan låna en 
slåttermaskin av Lorentz Lundmark för vassröjning i badviken. 

Jerry ska skicka ett e-post meddelande till alla som bott i byn, (som har mailadress). 
I brevet ska det framställas en önskan om någon nedtecknad berättelse eller minne från 
byn. Det ska sedan publiceras på hemsidan. 

Projektet med skyltning och röjning av området med fångstgropar har fått avslag på 
bidragsansökan. Roland ska lämna in ny ansökan till kommunen i januari 2019. 

Önskemål om en ”Välkommen till Byssträsk skylt” vid infarter till byn. Den ska snickras 
av byns händiga.  

7 Byamötet avslutades av byaåldermannen. Därefter serverades kaffe med goda smörgåsar.

Bastunäs 2018-07-09

Jerry Arvidsson
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