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Delsbo Byaråds möte 2018-09-06
Tid
Plats
Närvarande
Delges

2018-09-06 kl. 18.30
Kjell på Edevägen 22 C i Ede
Anders Wingh, Magnus Gustavsson, Mats Svensson, Kjell Svensson och Cathrin Persson.
De närvarande samt Therese Persson, Torbjörn Fredin, Robert Svensson, Elin Nordin, Erik
Persson, Bengt Olskims, Pelle Nyberg, Lars Gustavsson, Jennie Albinsson, Bengt
Almstedt, Pernilla Eriksson, Kristina Söderbäck och Magnus Karlsson.
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Inledning
Allmänna diskussioner.
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Lägesrapport
Separat genomgång av fortsatt arbete som vi jobbar vidare med detta till en handlingsplan i
samråd med Stefan Barenfeld, kommunen (bifogas som utkast), Mats och Magnus ansvariga:
Vision Delsbo 2030 ”Sveriges roligaste byggd att leva och verka i”.
Stormöte + 1000 den 25 mars Delsbo Bygdegården, Rolf Lysell var moderator.
Det arbetades med fem huvudrubriker enligt nedan (som även kom fram i den Lokala
utvecklingsplanen för Delsbo 2013).
Boende
Företagande
Besöksnäring
Ung/ny i Delsbo
Samhällsfunktion/Övrigt
Hudiksvalls kommun har öppnat "Dellenbygdens servicecenter" på biblioteket i Delsbo i feb.
Dellenbygdsborna behöver nu börja använda det. Det är bibliotekets öppettider som gäller tills
vidare. Finns inga uppgifter på om vem från kommunen som är på plats och när, men man kan
ringa bibliotekt så kan de berätta.
Vi fortsätter välkomna företag i Dellenbygden. Mats vill gärna få vetskap när det kommer nya
företag.
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Aktuella frågor
1) www.delsbo.info fungerar inte nu. Varför? Den kanske inte behövs, all info om Byarådet
finns på www.delsbo.org
2) Facebooksidan =>Delsbo Byaråd behöver ev. göras om till ”publik”, Mats behöver hjälp av
Cathrin och Lars som kan detta bättre. Det läggas ut fler bilder löpande som Bengt A gör nu.
3) ”Vi stöttar Delsbo 2018” färgväxling mellan åren, stort märke och små märken (500kr +
500Kr). ”Riv-av-karta” över Delsbo och Dellenbygden. Har fungerat bra. Kjell
4) Röjning: Magnus och Kjell
Röjt vid Senseair.
Rullar på runt Avasjön.
Undersöker möjligheten att skörda biobränsle.
Röjning vid ”gamla hotellet och golfen” bör utföras nu i höst. Magnus
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5) Blomlådor: Vattning i sommar har sköts av ansiktslyftsgruppen (Tommy).Brandposthuvud
på plats vid Timmerhus. Therese
6) Väggmålning kan vara ett alternativ till banderoll. Tidigare planerat att sätta upp
banderoll/tavla på fasaden på Frendos fastighet som ligger i korsningen väg 84 och väg 305.
Jörgen Brink vår trefaldige Vasaloppsvinnare och trefaldig VM-medaljör eller fler gamla
idrottare (Thomas Magnusson och Eva Olsson) har diskuterats - nu kom det upp förslag till
andra motiv ex delsbostintan. Vilket budskap vill vi ge? Kanske tävling? Behöver kolla med
fastighetsägarna. Vi fått bidrag från sparbanken.
7) Rastplats - Björkdungen - Laddstolpe: Laddstolpe på plats, snart driftsatt. Projektledare från
kommunen är Johan Ringmar/Lars Svensson.
Nu måste rastplatsen projekteras för att sedan budgeteras samt att beslut behöver sedan fattas i
KF.
8)Boendefrågan och Byggrätter: Förslag på området vid Avasjön, Hammarsvall
m.m.Länsstyrelsen hindrar alla planer på att bygga attraktivt i Dellenbygdensjönära, Mats har
skickat en skrivelse till X-ing i ärendet.
9) Besöksnäringen och köpmannagruppen: Magnus, Kjell, köpmannagruppen, Chrille,
VistiGlada Hudik m.fl. har haft några möten och vill få gruppen att samverka mer. Det är nu
frukostmöten varannan fredag jämna veckor kl 8.15 på Nya Kondis. Pågår
10) Det har startats ett kommunalt byaråd, Kjell är med. Nästa möte 20 september kl. 17.30 i
HNA klampen. Magnus är med på mötet då Kjell är bortrest.
11) Delsbo Byaråd har skickat in skrivelser till Miljödomstolen mot Brickagruvan. Det har
blidats en "gruvgrupp" och är ett stort motstånd mot gruvan i Dellenbygden. Det var ett möte
9/4 på Bygdegården med ca 200 närvarande. Mats är med i den gruppen och fortsättning följer.
12) Kommunen, Sensair och övriga berörda hade möte 2018-06-19 om uppstädning i området.
Senair vill även ha en lunchresturang längs R84. Uppföljande möte i höst.
13) Vi blir medlem i Dellenkultur 1 år. Vi får tillgång till lokalerna 12 gånger på 1 år.
14) Föreningsmässan 2019 kommer kanske att genomföras i Delsbo. Cathrin
15) Delsbostintans dag 2018 genomfördes. Mycket lyckad tillställning med mycket folk, men
det behövs en städpatrull morgonen efter. Uppföljning sker i gruppen för Delsbostintans dag.
Troligt i oktober. Mats
4

Ekonomi
Det innebär väl då att vi bör göra en ny ansökan våren 2019 för kommande 5-årsperiod.
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Övrigt
Olika projektgrupper och vilka som är med i dem:
Ansiktslyftgruppen: Pelle, Rolf, Tommy, Olle m.fl.
Byggrätter: Kjell och Mats
Laddstolpe: Mats och kommunen (Johan Ringmar)
Brunvit-turistväg: Therese, Mats och Kjell
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Blomgruppen: Therese och Mats
Öppet landskap: Magnus och Kjell
Delsbostintans dag med crusing: Pilla, Kex, Kjell, Mats, Jennie, Pelle, MAD m.fl.
Vision Delsbo 2030 - handlingsplan: Mats, Magnus, Pelle, Lars, Kjell, Cathrin, kommunen
Stefan Barenfeld m.fl.
Besöksnäringen och köpmannagruppen: Magnus, Kjell, köpmannagruppen, Chrille, VistiGlada
Hudik m.fl.
Gruvgruppen: Mats
Dellenbygdens framtid: Mats och Magnus från Byarådet, Pelle ordförande
Björkparken Delsbo: Magnus Karlsson, Pontus Dahlgren, Mattias Melin m.fl.
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Kommande möten
Nästa möte tisdag 16 oktober kl.18.30 hos Mats i Myra. (Tingshuset upptaget med
Västafrikansk Dans)
Andra möten:
Nästa möte med Olle Persson och Stefan Barenfeld 10/9 kl. 10.30 i Vuxenskolans lokaler på
Köpmangatan 24 i Delsbo.
Olle Landsbygdsstrateg som gått i pension ska introducera sin ersättare Stefan som ska arbeta
med både stad och landsbygdsfrågor.
Fortsatt arbete och utvecklig av handlingsplanen går vi igenom med Stefan Barenfeld - bokar
upp kommande arbetsmöte.

Vid anteckningarna / Anders Wingh
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