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Minnesanteckningar Delsbo Byaråds möte 2019-08-26
Tid
2019-08-26 kl. 18.30
Plats
Stationskaféet, Delsbo
Närvarande Mats Svensson,Kjell Svensson, Bengt Almstedt, Lars Forss, Pernilla Eriksson, Mia
Åkerblom, Magnus Gustavsson, Anders Wingh och Lars Gustavsson( kl.20).
Delges
De närvarande samt hemsidan, Cathrin Persson, Jennie Albinsson, Therese Persson,
Torbjörn Fredin, Robert Svensson, Elin Nordin, Erik Persson, Bengt Olskims, Magnus
Karlsson.
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Inledning
Mia Åkerblom var med på mötet och vill engagera sig i byarådet och särskilt torgmiljön.
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Lägesrapport
Kommunbygderådet och studieresa till Örnsköldsvik 19-20 juni.
Mats och Kjell rapporterade hur Landsbygdsperspektivet hanteras i Örnsköldsvikskommun.
De har kommit långt i hur de hanterar landsbygdsfrågor. De har bildat 4 olika "bygdsam" i de
olika landsbygdsdelarna av kommunen. Varje kommunavdelning får rapportera vad de gjort
med Landsbygdsperspektiv varje år. Det har tagit 3 år att få det att fungera i alla avdelningar.
Delsbostintans dag 2019-08-10 => uppföljande möte ska hållas. Pernilla kallar till mötet.
Grusplan klar - Rastplatsen behöver nu projekteras/budgeteras vinter 2019-20 för att beslut
behöver fattas i KS/KF. P-skyltar behöver sättas upp.
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Aktuella frågor att diskutera
Röjardag i Delsbo 2020.
Kjell och Erik Persson var på studiebesök i Järvsö (ca 1000 personer 2019).
Röjardagen i Järvsö är mer en röj - plocka skräp – måla – laga dag.
Den genomförs under första delen av juni och är som en kick-off inför sommaren.
Varje ”by” har ett byombud som sammanställer behovet av insatser och hur många som
kommer att vara med.
På kvällen är det en Röjarskiva (underhållning och mat) som deltagarna betalar själva.
Hur tar vi det här till Delsbo? Kjell och Mats.
Tomma hus. Kommunen har tagit fram en fastighetsförteckning i Excell, möte torsdag den
29/8 med Stefan.
Fixa flaggstångsbelysning. Mars och Lars F går igenom vilka som är hela och hur många ny
som behöver köpas. Söndag den 10 november kl. 9.00 byter vi flaggor mot belysning.
T-tröjor och Byarådströjor. Nya "Delsbotröjor" är beställda. Ska vi designa nya modeller
varje år?
Företagsnätverk ska bildas. Mats och Magnus träffar Mitalee på HNA. Kanske kontakta
Hudiksvalls företagsförening för hjälp.
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Marknadsbod. Finns för uthyrning, hyresvillkor måste göras, bokas och förvaras hos Magnus.
Bajamaja. Vi är erbjudna att ta över en Bajamaja, Mats kollar status på den.
Fördelning arbetsuppgifter. Vi behöver fler som tar ansvar för olika uppgifter en bättre
arbetsfördelning. Alla
Maria Norèn => Delsbo kulturellt centrum och ett nav - internationell publik. Mats och Lars
kontaktar Dellenkultur om Tingshuset.
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Ekonomi
Kjell redogjorde för den ekonomiska situationen och det är underkontroll.
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Övrigt
Köpa kafferyggsäck. Pernilla tar fram mer information.
Novemberfest, Kjell tittar på det.
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Kommande möten
Nästa möte bokades till 1 oktober kl. 18.30 hos Pernilla på Avavägen 12.
Andra möten/aktiviteter:
Kommunbygderådet 29/8.
10 november flaggor mot belysning.

Vid anteckningarna
Anders Wingh
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