
Protokoll för styrelsemöte i Västra Bodarne Byalag 2010-10-11 
 
Närvarande: Nina Allard, Pia Carlsson Henderson, Göran Tigerhed, Annica Nordmark, 
Björn Dahlin, Björn Jernström och Ingrid Lindquist 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande Nina Allard hälsar alla välkomna och öppnar mötet 
 

§2 Bastun 
 Björn D har efter en tids väntan hört av sig till Conny Josefsson på kommunens tekniska 

nämnd. Kommunen vill helst sälja bastu-fastigheten till oss. Den kommer i så fall att 
rustas upp och köpesumman kommer att betalas av Kultur- och Fritidsnämnden. 50 % 
av framtida driftskostnader kommer kommunen också att stå för. En fördel med att köpa 
bastun är också att vi har kontroll över den själva i framtiden. 

 
 Det går dock inte säkert att veta hur Byalaget kommer att fungera i framtiden. Det är en 

lös förening och det kan vara riskabelt att låta en sådan äga en fastighet. Enklast vore 
det med ett nyttjanderättsavtal om vi kan få det på lång sikt. Vi kan då också ställa 
högre krav i framtiden. Det finns knappast någon risk att kommunen skulle sälja 
fastigheten till någon annan. 

 
 Styrelsen beslutar att arbeta för ett nyttjanderättsavtal, men ser det inte som någon 

katastrof om kommunen absolut vill sälja. 
 
 Kommunen äger även fastigheten vid Dala och Björn D kommer att ta upp den frågan 

vid nästa möte med Tekniska Nämnden. 
 

§3 Underhåll av badplats 
Jord är utlagd och gräs sått. 
 

§4 Byadag  
 Trots regn blev Byadagen en succé och vi beslutar att göra samma sak till våren, dock 

med en lite kortare tipspromenad. Björn J köpte korv etc för 900 kronor och det mesta 
gick åt. 

 
§5 Insamling av mejladresser 
 Det är inte möjligt att köpa mejladresser eftersom det är förbjudet att sälja dem. Det 

bästa vore nog att be invånarna själva skicka ett mejl till oss så att vi får deras adresser 
och kan mejla dem information. 

 
 Vägföreningen har ett program för att skriva fakturor som man lägger i fönsterkuvert. 

Annika ska titta på möjligheten att använda detta program även i Byalaget. Då skulle vi 
samtidigt kunna skicka information om vårt arbete samt be folk att skicka oss sina 
mejladresser. 



 
§6 Översiktsplan för Västra Bodarna 
 Det planerade mötet igår, 10 oktober, ställdes in. Björn D har skissat på en 

informationstext att skicka ut, och vi beslutar att han ska göra klart den och skicka ut 
den med Görans reklamutdelare i helgen. Mötet blir 31 oktober och syftet är att få folk 
att tänka till så att de vet vad de ska säga på kommunens möte i november. 

 
§7 Bastun 
 Vi bryr oss inte om att samla in gamla nycklar till bastun, men Göran fixar ett nytt lås 

till dörren + ett anslag som talar om att endast nya nycklar fungerar och att dessa finns 
hos styrelsen. 

 
 Nina kör igång det nya bokningssystemet direkt. Information om detta kan gå ut senare; 

tillsvidare kan vi själva använda det. 
 
§8 Övriga frågor 

 Björn J fixar blommor till Anders Z. 
 
 Vi fortsätter att ge pengar till Gambia när de hör av sig från utbytesprojektet. 
 
 Vi kommer inte att gå till vägarbetarna med tårta så som en medlem föreslagit. 
 
 
§9 Nästa möte 
 Nästa möte blir måndag 22 november hos Björn D. 
 
§10 Mötet avslutas 
  
 
Vid pennan 
 
Ingrid Lindquist 
 
 
 
 


