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Delsbo Byaråds möte 2018-10-16
Tid
2018-10-16 kl. 18.30
Plats
Mats i Myra
Närvarande Anders Wingh, Magnus Gustavsson, Mats Svensson, Kjell Svensson, Therese Persson, Elin
Nordin, Erik Persson, Bengt Olskims, Lars Gustavsson, Pernilla Eriksson och Bengt
Almstedt.
Delges
De närvarande samt hemsidan, Cathrin Persson, Torbjörn Fredin, Robert Svensson, Pelle
Nyberg, Jennie Albinsson, Kristina Söderbäck och Magnus Karlsson.
1

Inledning
Allmänna diskussioner om besök den 10/11 kl.12 i Långbo och 14.30 hos Femettan. Kjell
återkommer med mer information.
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Lägesrapport
Vision Delsbo 2030 ”Sveriges roligaste byggd att leva och verka i”.
Nytt möte 23/10 på Biblioteket kl.18 (senare ändring => Mötet blir i Myra)
Boende
Företagande
Besöksnäring
Ung/ny i Delsbo
Samhällsfunktion/Övrigt
Hudiksvalls kommun har öppnat "Dellenbygdens servicecenter" på biblioteket i Delsbo i
februari 2018 men Hudiksvalls kommun undviker att informera om att det finns och vem som
är där. Olika avdelningar är där under regelbundna tider som vore enkelt att informera om. Det
händer också att det inte är någon där när det ska finnas representanter där. Det är bibliotekets
öppettider som gäller tills vidare. Detta behöver kommunen ta tag i => vi tar upp frågan igen
vis mötet med Stefan Barenfeld 23/10.
Vi fortsätter välkomna företag i Dellenbygden. Mats vill gärna få vetskap när det kommer nya
företag.

3

Aktuella frågor
1) www.delsbo.info fungerar inte. All info om Byarådet finns på www.delsbo.org
2) Facebooksidan =>Delsbo Byaråd behöver ev. göras om till ”publik”, länkar måste fixas Elin,
Cathrin och Lars.
Studie cirkel om sociala medier behövs, Cathrin
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
Lars G har bett Kjell-Ivar i Bännbro ordna 20 st hållare för märken.
4) Röjning: Magnus och Kjell
Vi väntar på ”gröna jobb” länsstyrelsen prioriterar vart de ska vara.
Rullar på runtAvasjön.
Det är röjt runt gamla sågen i Stömne.
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Vi borde skörda biobränsle nu, Bengt O. Röjargruppen får fortsätta dialogen hur projektet går
vidare.
Röjning vid gamla hotellet och golfen förbereds Lars har snitslat. Magnus ska ringa Pekka =>
möte med kommunens parkavdelning också 19/10 och nu bör det bli av.
5) Blomlådor: Ska plockas in. 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 och driftsatt. Tak och vindskydd
kommer senare. 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 attraktivtsjö nära i Dellenbygden, Mats har
skickat en skrivelse till X-ing i ärendet. LIS områden bör utvidgas.
Gå in på kommunens hemsida och lämna synpunkter till översiktsplan.
https://kartor.hudiksvall.se/dialog/oversiktsplan/

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.Special möte om boende på
fredag 19/10. Pågår
10) Det håller på att bildas ett kommunalt byaråd. Kjell.
11) Delsbo Byaråd har skickat in skrivelser till Miljödomstolen mot Brickagruvan. Det har
bildats en "gruvgrupp" och det är ett stort motstånd mot gruvan i Dellenbygden. Det blir ett
informationsmöte 31/10 på Folkets Hus i Delsbo. Mats är med i den gruppen och fortsättning
följer.
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12) Kommunen, Senseairoch övriga berörda hade möte 2018-06-19 om uppstädning i området.
Senseair vill även ha en lunchresturang längs R84. Uppföljande möte i höst.
13) Vi blir medlem i Dellenkultur nästa år. Vi får tillgång till lokalerna 12 gånger på 1 år.
14) Föreningsmässan 2019 kommer kanske att genomföras i Delsbo. Möte 5/11 med
kommunen. Cathrin
15) Delsbostintans dag 2018 genomfördes. Mycket lyckad tillställning med mycket folk, men
det behövs en städpatrull morgonen efter. Erfarenhetsmöte 2018-10-11. Pernilla
16) Ede skolas föräldraförening och skolan vill bygga om skolgården för 4-9, de vill ha hjälp
från Byarådet. Vi får ta dialog om hur vi kan hjälpa till. Pernilla.
17) Vi bör boka en träff med Järvsö.
18) LEA-arbetet för Dellenbygden har återupptagits efter sommaruppehållet, möte 10/10 och
målsättningen är att vara klar vid årsskiftet. Mats
4
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Ekonomi
Vi ska göra en ny ansökan för bidrag från kommunen våren 2019 för kommande 5-årsperiod.
Övrigt
Olika projektgrupper och vilka som är med i dem:
Ansiktslyftgruppen: Pelle, Rolf, Tommy, Olle m.fl.
Byggrätter: Kjell och Mats
Brunvit-turistväg: Therese, Mats och Kjell
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.
Kommande möten
Nästa mötetisdag 26 november kl.18.30 på Stationskafè.
Andra möten:
1) Möte i Norrbo med Staffan Nilsson den 18/10 kl. 18
2) Möte handlingsplan 23/10 på Biblioteket kl.18 (senare ändring => Mötet blir i Myra)
3) Landsbygdsnätverket på temat ”Smarta Landsbygder på framkant” via Skype 6/11
4) X-ING HÖSTKONFERENS 9/11 i Via
”HUR ORGANISERAR VI OSS PÅ LANDSBYGDEN GENTEMOT POLITIKEN”
5) Nedtagning av flaggor och uppsättning av belysning, söndag den 18/11 kl.10, det behövs 6-8
personer.
6) Möte med Järvsö byaråd 2019.

Vid anteckningarna / AndersWingh
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