
Protokoll för styrelsemöte i Västra Bodarne Byalag 2010-11-22 
 
Närvarande: Nina Allard, Pia Carlsson Henderson, Göran Tigerhed, Björn Dahlin, Björn 
Jernström och Ingrid Lindquist 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande Nina Allard hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 

§2 Bastun 
 Björn D berättar att kommunen har bestämt sig för att utreda sitt ägande av fastigheten 

vid bastun och av den vid Dala. Det kommer att ta lite tid innan vi får besked om ifall vi 
kan fortsätta ha nyttjanderätt på bastun, eller om vi måste ta över ägandet. Det kommer 
på samma sätt dröja med besked om finansiering av renoveringen. 

 
 Eftersom bastun är i stort behov av renovering, och pengar finns i byalagets kassa så 

beslutar vi att dra igång renoveringen direkt ändå, och försöka få den betald i efterhand. 
Vi beslutar att renovera för max 30 000 kronor. Göran ordnar med låsbyte snarast 
möjligt, och införskaffar stora brickor till nycklarna.  
 

§3 Lön till Björn Jernström 
Björn Jernström har under sommaren arbetat med att hålla badplatsen i Bergsjödal ren 
och snygg och ska få betalt för 26 h med 150 kr/h inklusive skatt. 
 

§4 Förslaget till översiktsplan för byn  
 Det kom mycket folk till det möte som byalaget arrangerade och flera grupper har 

skickat in skrivelser med åsikter om översiktsplanen. Några av mötets deltagare var 
missnöjda med att Byalaget inte kommer att ta ställning, men styrelsen står fast vid att 
det vore omöjligt och fel för Byalaget att ställa sig bakom vissa åsikter i frågan. 

 
 Kommunen tar emot synpunkter på översiktsplanen fram till och med 17 december. 
 
§5 Information från föräldraföreningen 
 Föräldraföreningen ordnar i år en julfest på skolgården mellan 15 och 17 söndag 12 

december.  
 
 Föräldraföreningen föreslår ett samarbete kring arrangemanget vid Valborg. Styrelsen 

ställer sig positiva till detta. Kanske kan vi ordna en invigning av bastun i vår? 
 
§6 Nästa möte 
 Nästa möte blir måndag 10 januari 19.00 hos Annika 
 
§7 Mötet avslutas 
 Vid pennan 
Ingrid Lindquist 


