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MinnesanteckningarDelsbo Byaråds möte 2019-11-12
Tid
2019-11-12 kl. 18.30
Plats
Hos Pernilla i Ava, Delsbo
Närvarande Mats Svensson,Kjell Svensson, Lars Forss, Pernilla Eriksson, Magnus Gustavsson, Anders
Wingh och Lars Gustavsson( kl.19.30).
Delges
De närvarande, hemsidan samt sändlistan.
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Inledning
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Lägesrapport
Kommunbygderådet har ett förslag till verksamhetsplan.
• Bygderådet och kommunen träffas, förslag ca 4 ggr/år.
• Kommunen ska ta fram en ny landsbygdsstrategi
• Troligt en fast remissinstans i frågor av landsbygdsövergripande karaktär.
• Studieresa till Gunnarsbyn 17-18 okt med tema servicepunkter. Kjell berättar om den.
Kommun har nu lagt ut vår info på en egen sida för Delsbo Byaråd, se länken (Vi behöver hitta
ny bild):
https://www.hudiksvall.se/Sidor/Bo--leva/Levande-landsbygd-och-stad/Lokalautvecklingsgrupper/Delsbo-byarad.html
Grusplan klar - Rastplatsen behöver nu projekteras/budgeteras vinter 2019-20 för att beslut
behöver fattas i KS/KF.
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Aktuella frågor att diskutera
Vi har röjardag i Delsbo 13 juni 2020.
Vad som ska genomföras i varje by bestämmer byombudet tillsammans med sin by.
Det kan vara röjning, städning efter vägar, måla busskur, laga bryggor, fixa med
föreningslokalen mm
Det skulle vara trevligt med Röjarfest på kvällen. Vi får undersöka var? Annons Dellenbladet
fixar Lars & Mats.
Styrgruppen hade första möte 2019-11-07 (Kjell, Erik, Bengt och Mats).
Öppet landskap
Får har betat på Timans, Nötdjur planerade till nästa år bakom P-hemmet.
Magnus håller på med en utökning av projektet och en Lona 2 ansökan.
Tomma hus. Mats och Kjell har varit på möte med kommunen, en fastighetsförteckning har
tagits fram. Uppföljning mot fastigheter där ingen är skriven och ägaren inte bor i kommunen.
Påbörjas i vinter.
HNA Vart tankar lastbilarna nu? Tankplats för tunga fordon behövs. Mats har haft kontakt
med Roger Sundström i frågan, men finns ingen lösning än.
Vandringleder: Åsa Eriksson jobbar med ett projekt för vandringleder m.m. Ett bra och
välbesökt möte hölls 2019-10-29. Kommunen jobbar med en projektansökan och planerar att
lägga upp leder mm i Hudiksvalls kommun på https://naturkartan.se/sv/. Vi har många bra
leder i Dellenbygden.
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Fredagsmöte: Arbete med ansökan pågår till Tillväxtverket om externt kapital för
projektledare placerad i Dellenbygden om besöksmål i Delsbo och Dellenbygden samt
samordnar fredagsmöten, flaggor, blommor m.m. i samarbete med Visit.
Flaggstångsbelysning. Fixades i Söndags den 10 november.
T-tröjor och Byarådströjor. Nya "Delsbotröjor" finns på Capricorn.
Företagsnätverk ska bildas. Mats och Magnus träffar Mitalee på HNA. Kanske kontakta
Hudiksvalls företagsförening för hjälp. Senare i vinter.
Marknadsbod. Finns för uthyrning, hyresvillkor måste göras, Magnus har ett förslag att göra
det genom hembygdsföreningen. Boden står där nu. (Magnus och Lars F)
Projekt belysning Sunnansjövägen: Etapp 1- mararbetena klara. Stolpuppsättning och
färdigställande har förenats pga ett projekt i Hudiksvall.
Göra en film om belysningens framväxt längs vägen. Mats har talat med Leif Forslund,
kommunen, som ska återkomma denna vecka med ny tidplan.
Bajamaja. Vi är erbjudna att ta över en Bajamaja, Mats kollar status på den.
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Gruvfrågan är på gång igen. Ny syn idag 12/11. Vi kommer att få yttra oss igen till
Miljödomstolen.
Ekonomi
Kjell redogjorde för den ekonomiska situationen och det är underkontroll.
Övrigt
Köpa kafferyggsäck pris ca 6000kr (Pernilla).
Novemberfest hade vi i lördags. Studiebesök på fisk-kläckleriet vid Stömneån, Johannesbergs
auktionshus, Grållegrillen, Norra Dellens camping och Avholmsberget. Tack Kjell för väl
ordnat arrangemang.
Sista helgen i maj är det Delsbo Electric
Magnus har ett förslag att ha en skylt på skylten. Han jobbar vidare med förslaget med Lars F.
Vi undersöker Delsbostinta i svart plåt (Mats har fått ett par från Dellenbygdens framtid).
Det kan finnas fler bra idèer att jobba vidare med.
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Kommande möten
NY ENERGI!
Nytt stormöte nästa år för att följa upp vårt + 100 möte "Vision Delsbo 2030" 2018-03-25 som
är grunden till vår handlingsplan.Vi vill fånga fler aktiva och nya förslag från bygden för att
revidera handlingsplanen.
Nästa möte bokades till 4 februari kl. 18.30 hos Kjell på Edevägen 22C. (Mats skickar
påminnelse)
Andra möten/aktiviteter:
X-ing höstkonferensen på lördag 16 november i Marmaverken.
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Kommunbygderådet har nästa möte 2019-11-28
Lokalekonomidagarna 5-6/12 i Järvsö. Kjell och ev Magnus går.
Julkul i Delsbo 7/12 kl 10-17. Delsbo Byaråd marknadsförs genom att stå där med
marknadsboden och serverar glögg och pepparkakor. Mats, Pernilla m.fl.
Vid anteckningarna
Mats Svensson
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