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Förening:  Krångfors Forsbacka Byaförening 
Datum:  2014-06-06  Kl  13.00 
Ort:  Byahuset  
Protokoll nummer: 1/2014 
Ordförande:  Ulf Torstensson  
Sekreterare:  Johnny Stenlund 
Justerare:   
Övriga närvarande: Eva Nordahl 
  
Ej närvarande  Sigvard Lundgren   

 

§ 1. Mötet öppnat 
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. 

§ 2. Konstituering 
Ordförande valdes på årsmötet och till styrelsens sekreterare och kassör valdes Johnny Stenlund resp Eva 
Nordahl. 

§ 3. Bredbandsfrågan 
Med anledning av bl a det nya ställverket i Krångnäs kommer en del elarbeten att utföras i Krångfors. 
Luftledningar kommer att tas ned och ersättas av nedgrävda ledningar i marken.  I samband med detta  
läggas också rör  för bredband. Det kan eventuellt finnas EU-medel tillgängliga för arbete och material till 
bredbandsutbyggnad.  Beslöts att utreda såväl bidragsfrågan och anläggningsproblematiken.  Intressant för 
byns fastighetsägare är den nettokostnad som kan bli slutresultatet för respektive hushåll.  I takt med att 
alltmer av mediautbudet kanaliseras via bredband blir en utbyggnad i byarna synnerligen väsentlig, inte 
minst för värderingen av byns fastigheter. 

Den grupp som utsågs att hantera bredbandsfrågan har numera decimerats p g a två ledamöter har flyttat 
eller kommer att flytta.  Ärendet flyttas temporärt till byns styrelse till dess att ersättare utsetts. 

§ 4.   Målning av byahuset 

En förutsättning för att ekonomiskt orka med en ommålning av byahuset  är att största delen av kostnaderna 
täcks av bidrag.   Kommunen har en bidragsform för upprustning och underhåll som kan sökas när som 
helst.  Däremot måste ansökan för bygdemedel (f d regleringspengar) sökas senast vid utgången av januari.  
Det innebär att vi skjuter på arbetet till sommaren 2015 för att ha möjlighet till båda bidragsformerna.  Anbud 
har/kommer att inhämtas från ett par aktörer i branschen .  Planering av frivilliginsatser bör dock ske i god 
tid. 
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§  5  Ekonomi 
 Det konstaterades att föreningens ekonomi är mycket tillfredsställande vilket noterades med  glädje   med 
tanke på kommande investeringar. 

 

§ 6 Övrigt 

Ordf gjorde en resumé av midsommarfirandet i byahuset. 

 

§ 7 Avslutning 
Ordförande kallar till nästa styrelsemöte efter sommaren eller ev tidigare om behov uppstår. 

 

Ordförande 
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Protokollsekreterare 
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