
Protokoll för styrelsemöte i Västra Bodarne Byalag 2010-06-14 
 
Närvarande: Nina Allard, Annica Nordmark, Björn Dahlin, Henrik Jonsson, Björn Jernström 
och Ingrid Lindquist 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande Nina Allard hälsar alla välkomna och öppnar mötet 
 

§2 LEADER 
 Sara Brodin berättar om LEADER-metoden och Göteborgs Insjörike som arbetar för 

”att främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av landsbygden”. 
Vem som helst kan söka bidrag och för Byalaget finns två intressanta områden som 
Göteborgs Insjörike satsar på: Besöksnäring, upplevelser och rekreation samt 
Välbefinnande, livskvalitet och hälsa.  

 
 Om vi ansöker om pengar för ett projekt så kan vi få 70% av projektets budget från 

Göteborgs Insjörike. Man kan ansöka om medel vid fyra tillfällen per år och nästa 
tillfälle är i augusti.  

 
 Vilka projekt skulle kunna vara aktuella för oss? Vi brainstormar lite: 
 

 Skyltar som berättar om byns och olika byggnaders historia. 

 Naturstig 

 Vandringsled till Norsesund. 

 Badplats, bastun 

 Möjlighet till proviantering i byn 
 

§3 Ny översiktsplan för Västra Bodarna 
Byalaget måste hålla sig neutrala till arbetet med översiktsplanen, men vi kan vara en 
katalysator för de boendes åsikter. Björn Dahlin föreslår att vi bjuder in alla på ett möte 
för att mer strukturerat samla in önskemål och åsikter. Vi ordnar tid och plats, kartor 
etcetera och samlar sedan in invånarnas skrivelser. 
 
Vi enas om att hålla mötet söndag 8 augusti 17.00. Björn Jernström kollar om vi kan ha 
mötet på Friluftsskolan. Björn Dahlin samlar informationsmateriel och skriver en 
kallelse. Göran ordnar med distribution till byns hushåll. Kallelsen ska tryckas i 700 ex 
och skickas två veckor innan mötet. Senast måndagen före måste Göran ha originalet. 
Informationen läggs också ut på hemsidan så fort som möjligt. 
 

§4 Nät till tennisplan  
 Pia menar att det inte behövs något nytt nät till tennisplanen i år. Vi beslutar att avvakta 

med nätet. När det gäller bygge av bänkar så har Björn Jernström inte fått tag på de 
hantverkare han tänkt. Han tar hjälp av Görans fyrhjuling och andra hantverkare. 



§5 Bastun 
 Bastun byggdes 1940 av Bastufrämjandet. Efter några år gavs den bort till Röda Korset, 

men nu ägs den av kommunen.  
 
 Björn Dahlin ska träffa Conny Josefsson från Tekniska kontoret. Han kommer att 

föreslå att kommunen antingen skänker bastun till Byalaget eller att de behåller den och 
att vi skriver ett nyttjanderättsavtal. Den måste då vara i bättre skick. Vårt mål är att den 
ska bli restaurerad. 

 
 Vi beslutar att grovstäda bastun torsdag 1 juli 19.00. 
 
§6 Simskolan 
 Anslag om simskolan sitter uppe, men informationen finns ännu inte på hemsidan. Barn 

från andra platser än Västra Bodarna får vara med i mån av plats. De blir då 
medlemmar. 

 
 Simskolelärarna ska ha ett kvittoblock och skriva kvitton till deltagarna. 
 
§7 Björns arbetsbeskrivning 
 Björn kommer helt enkelt att skriva ner vad han gör.  
 
§8 Användningen av bastun 
 Vi är överens om att inte ta några initiativ till glassförsäljning i bastun. Björn Dahlin 

föreslår att vi låter bastun vara öppen så att den används. Det finns dock risk för 
vandalisering och stölder. Björn Jernström skulle kunna öppna och låsa de dagar han är 
där. Vi kikar på möjligheterna vid städningen. 

 
§9 Dålig uppslutning vid bryggiläggningen 
 Till vårens bryggiläggning kom endast Henrik Olsson, Björn Jernström och en person 

till. Hur ska vi göra för att få byns invånare att sluta upp vid tillfällen som detta? 
Bryggiläggningen var lagd en söndag klockan 10 och vi lockade med att grillen skulle 
tändas. 

 
 Annika menar att invånarna nog inte har riktigt klart för sig att Byalaget ansvarar för 

badplatsen och bryggorna. Vi bestämmer att sätta upp en skylt. Nina författar texten och 
Göran fixar själva skylten. 

 
 Vid nästa tillfälle, bryggupptagningen i höst, prövar vi en annan tid. Vi bestämmer 

söndag 3 oktober 14.00 och att vi kommer att bjuda på korv och bröd eller fika. Tiden 
ska först kontrolleras med Henrik Olsson. 

 
§10 Mejladresser 
 Björn Dahlins dotter och hennes kompis är kommer att ringa byns invånare och be om 

mejladresser. Björn själv kommer att försöka hitta lämplig programvara. 



 
§11 Nästa möte 
 
§12 Mötet avslutas 
 
 
Vid pennan 
 
Ingrid Lindquist 
 
 
 
 
Vid pennan: 
 
 
Ingrid Lindquist 


