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MinnesanteckningarDelsbo Byaråds möte 2019-04-29
Tid
2019-04-29 kl. 18.30
Plats
Stationskaffet, Delsbo
Närvarande Mats Svensson,Kjell Svensson, Pernilla Eriksson, Bengt Almstedt, Lars Gustavsson, Lars
Forss och Anders Wingh.
Delges
De närvarande samt hemsidan, Cathrin Persson, Jennie Albinsson, Therese Persson,
Torbjörn Fredin, Robert Svensson, Elin Nordin, Erik Persson, Bengt Olskims, Kristina
Söderbäck, Magnus Karlsson
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Inledning
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Lägesrapport
Hemsidan http://www.delsbo.org är uppdaterad. Styrelsen är aktuell med kontaktuppgifter,
minnesanteckningar från möten, LEA-folder och infoblad Delsbo Byaråd mm finns där.
Dialog om att ordna en epostadress ex info@delsbo.org => Lars & Lars tittar på det
HNA, kommunen, Senseair, Delsbo Byaråd har haftmöte med lokala krögare om att driva en
restaurang nära Senseair. Behövs arbetsmöte, det är vägkrog som diskuteras ej bara
personalmatsal.
Kommunen ska informera och marknadsföra "Dellenbygdens servicecenter" bättre om det ska
utvecklas till ett medborgarkontor.Är bättre nu, visas på hemsidan.
LEA-Dellenbygden - Köpkraft ca 1 miljard kr. Handlar för 335 mkr i bygden och 642 mkr
utanför bygden.
LEA-folder och infoblad Delsbo Byaråd finns på Capricorn och Dellenbygdens servicecenter.
Kommer att ta slut - vi bör trycka upp fler.
Går att analysera olika områden djupare i denna statistik => ett bra underlag för fortsatt arbete.
9 maj visas LEA-utredningen för kommunpolitikerna i landsbygdgruppen.
Hur får vi ut mer info om LEA-utredningen….
Små filmer på Facebook, förslag från Lars G. Mats och Lars F ordnar det.
Vi vill presenteraLEA-utredningen för Köpmannaföreningen också.
"Öppet landskap", Röjning från väg 305 mot Stömnessjön längs Stömneån påbörjas.
Möte med Stora Skifteslaget för att utreda markägare. Pengar saknas för detta nu.
Avasjön röjning mot Knutslunda. Uppstädning och plockningsdag planeras.
Kyrkan mot Norsbron är på gång att starta röjning och dikning.
Hur behåller vi öppenheten ?Röjningsdagar ?
Kommunen planerar för komplettering av belysning längs Sunnansjövägen, kan påbörjas 2019
under hösten om det går bra.
Brickagruvan => förhandling i Miljödomstolen 2019. Artikel på gång som handlar i huvudsak
om samernas problem men även om risken för vårt vatten av gruvverksamheten.
Lantmäteriförättningen ska göras om - gällande vem som äger vattenrättigheterna.
Gruvgruppen jobbar vidare och Mats S är med. Pågår
Matstafetten som planerats blir inte av nu i Delsbo. Kanske senare? Cathrin Persson
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Delsbostintans dag 2019-08-10. Ett par möten har varit nästa är senare i maj. Pernilla Eriksson
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Aktuella frågor att diskutera
1) Pins och Tröjor med Delsbo Byaråds logga. Pins är klara. Förslag tröjor diskuterades.
Hembygdföreningen planerar att ta fram kepsen igen samt någon tröja som är dräkt lik.
Lars&Lars tittar på det.
2) Handlingsplan Vision Delsbo 2030 ”Sveriges roligaste byggd att leva och verka i”.
Vad ska prioriteras 2019 diskuterades och vi behöver söka projektpengar för olika delar
förutom det som redan är på gång.
Hjälper kommunen i dialog med markägare för belysning Sunnansjövägen. Pågår
Rastplatsen kan bli en grusplan som ett första steg.
Efter mötet: Kommunen har beviljat 100 000 kr och sökt bygglov för grusplan.
Sedan ska rastplatsen projekteras och budgeteras samt att beslut behöver fattas i KS/KF. Mats
3) Översiktsplan, nästa steg. Mats o Kjell
4) Avlönad resurs till Delsbo? Kan besöksnäringen i Delsbo knyta en person till Delsbo?
Finansiering? IOP? Kommunen? Magnus presenterade ett utkast. Magnus, Kjell och Pär
Hjärpsgård planerar en träff för att skissa på bidragsansökan besöksnäringen. Senare skall
Stefan Barenfeld vara med och arbeta med ansökan.
Besöksnäringen och köpmannagruppen: Magnus, Kjell, köpmannagruppen, Chrille, VistiGlada
Hudik m.fl. har haft några möten och vill få gruppen att samverka mer.
Frukostmöten varannan fredag jämna veckor kl 8.15 på Nya Kondis. Kommunen är med vid
nästa möte. Pågår
Bengt är en stödresurs med bl.a. eventkalender (även Hudiksvall och Ljusdal).
5) Boendefrågan. Magnus och Kjell informerade om att det pågår aktiviteter med ”tomma hus”
och det finns erfarenheter från andra ställen, fortsättning följer. Kommunen driver det.
6) Marknadsbodar som kan flyttas och användas vid olika aktiviteter. Vi vill få till ett mer
levande torg. Pernilla har sökt bidrag hos Hälsinglands sparbank och fått 25000kr. Mats
bedömer att vi troligt också kan få sponsring från lokala byggare. Magnus
7) Staket vid Capricorn. Moduler hänger på plats för prov. Finns inte budget nu.
Det går att söka pengar från Köpmannaföreningen i Gävle. Byarådet kan söka, Kjell vet mer.
Jennie, Pelle
8) Stämmorna i Dellenbygden kommer alla att börja vid kyrkorna även Norrbostämman från
och med i år.
Den nya Biskopen (Karin Johannesson) kommer att vara på plats vid Delsbostämman samt
även en kammarkör från södra Polen kommer att var i Dellenbygden då. Vi behöver
marknadsföra och göra något bra av denna möjlighet.
Svenska Kyrkan vill att Delsbo Byaråd är på Mariagården 29/5 kl 19-21 när Biskop Karin är
där. Kjell, Bengt och ev Pernilla är på plats och informerar om Byarådet och vad som gjorts ev.
med tröjor. Lars F tittar på det.
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9) Finns det bra kartor över cykel och vandringleder? Frendo kanske har?
10) Delsbo Electric genomförs lördag den 25 maj. Vissa lag kommer redan på onsdag den 22
maj. MAD anordnar även US Cartrip+crusing 25 maj. Det är ett bra tillfälle att marknadsföra
bygden.
11) Delsbo Byaråd skickar en skrivelse till kommunen om skolstrukturen med focus på
Dellenbygden.
12) Ska vi ha kvar delsbo.info? Mats har fått en betalningspåminnelse för delsbo.info. och
kollar om vi kan säga upp den.
13) Mats och Bengt går på Centerns träff med föreningar i Dellenbygden 7 maj.
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Ekonomi
Mats har skickat in en ny ansökan för bidrag till utsmyckning från kommunen i april 2019 för
kommande 5-årsperiod.
Delsbo Byaråd har fått 5000:- från kommunen för administrativt stöd.
Övrigt
Olika projektgrupper och vilka som är med i dem:
Ansiktslyftgruppen: Pelle, Rolf, Tommy, Olle m.fl.
Byggrätter, boende och översiktsplan: Kjell, Mats och Magnus.
Brunvit-turistväg: Mats och Kjell
Blomgruppen: Therese och Mats
Öppet landskap: Magnus, Kjell, Bengt O, Erik
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
Flaggor söndag den 19 maj kl.9 samling Capricorn. (kommer många så kan vi fixa med
blomrabatter mm)
Nästa möte bokades till 10 juni kl. 18.30 på Stationskafé.
Andra möten
Möte Bygderåd i Hudiksvalls kommun, 2019-05-02 kl 18 på HNA.
Dellenbygdens Framtid årsmöte, 2019-05-07 kl 19 i Friggesund =>Kjell & Magnus
Centern, 2019-05-07 kl 18.30 på Bygdegården =>Mats och Bengt
Möte och presentation av LEA Dellenbygden för landsbygdsgruppen, 2019-05-09 kl 9-11 =>
Mats, Kjell och Pelle.
Bygderådet på studieresa till Örnsköldsvik 19-20 juni => Mats och Kjell

Vid anteckningarna
Anders Wingh
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