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1. Kassörsfrågan är löst, i varje fall för 2009 då Marianne lovat ställa upp med bokföring, löpande betalningar
och övriga kassörssysslor under året.
2. Träskstigen.
Skall röjas i vår. Främst är det den norra delen av sträckan som behöver åtgärdas.
3. Bidrag från Boverket.
Vi har på nytt fått negativt besked från verket betr pengar till nytt golv i Folkets Hus. Vi beslöt nu att ta fram
underlag och prisuppgift för en golvlösning som vi ev kan finansiera själva. Åke kontaktar kommunen för tips
om olika golvtyper, bl a skivor som läggs i lokaler av typ gympasalar mm.
4. Hockeyplanen
Skottningslista är upprättad och banan igång. Niclas Säll och Jonas Bergmark har tagit på sig att fixa praktiska
problem med snöslunga, bränsle, skrapor mm. Ansökan om bidrag till banan är inskickad till kommunen och
följs upp med timdebitering för skottning, spolning när säsongen är över.
5. Bredbandsenkäten
Skellefteå Kraft avser inte att göra någon ytterligare “förtätning”av byanäten inom överskådlig tid. De totalt 23
intresserade byborna som anmält intresse får nöja sig med annan typ av uppkoppling. Besked och redovisning
fanns med i decembernumret av Byaskvallret.
6. Folkets Hus
Räcket på balkongen skall åtgärdas- Robert E ansvarig
- Sand i plastbackarna anskaffas före vårens “ halksäsong” - Robert E fixar detta
- Beslöt att omgående beställa ny köksinredning från IKEA enligt det framtagna förslaget.
Nicklas och Frida ansvarar för beställningen som ska innefatta leverans direkt till Folkan.
Renoveringen av köket försöker vi göra under en lämplig vecka nu i vår. Ev skall även ny matta läggas.
- Glädjande ökning av uthyrningen under 2008. Cecilia har rapporterat 158 uthyrningstillfällen i den
nyttjanderapport som är inskickad till kommunen som underlag för kommande bidrag. Hyresintäkten uppgick till
nära 10.000 kr. Förra året var Folkan bokad vid 120 tillfällen.
- Vid två tillfällen har whiskey stulits inför fester på Folkan. Åtgärder i första hand: - Skaffa lås på dryckeskylen
och se till att Cecilia vid uthyrning informerar om att starkvaror inte bör lämnas obevakade före eller efter fest.
- Vid överlämning av Städnyckeln ska man ta personlig kontakt med mottagaren så att nyckeln inte kommer på
avvägar eller glöms bort. Åke gör en “grej” om detta i nästa Skvaller.
7. Badplatsen/Texta
- Parkeringsdäck/ solskydd för barnvagnar ska ordnas inför sommaren.
- Båtplatsgruppen har sökt och fått tillstånd från Länsstyrelsen för muddring där bryggan skall ligga. Återstår att
finansiera köp eller eget bygge av bryggorna. Muddermassorna skall användas till att utöka P-platsen.
- Virke till bord i “lusthuset “ är inköpt och bordet skall vara klart till säsongen lovar Robert E.
8. Nästa Byaskvaller kommer omkring 15 mars.
9. Arrangemang
- Julmarkanden 7 dec gav 4 700 kr i netto. Omtyckt och bra arr som vi bör upprepa.
- Beslöt att i samband med sista april ordna liten vårkonsert i Folkan innan vi tänder brasan. Kören Da Capo är
bokad. Ska även avsluta med klassiska vårsånger vid brasan när den tagit fart. Korv och fika bjuder vi på enligt
tidigare. Majbrasan skall byggas på med ris som Nicklas har i närheten.

10. Ekonomi
Marianne har kört ut ett preliminärt bokslut för 2008. Årets vinst ca 16.000 kr. På vårt bankkonto fanns vid
årsskiftet 88.000 kr för Byaföreningen och 35.000 för Författarbyn.
11. Motionsaktiviteterna
Nästa dragning 1 mars. Alla ska försöka ordna sponsring av vinster. Åke fick fullmakt att köpa blomsterchecker
som utfyllnad.
- Elljusspåret skall nu också ingå i motionslotteriet. Åke ordnar ett block i den befintliga lådan efter spåret
som enligt Nicklas nu är röjt och i gott skick. Vallaboden planeras att flyttas till andra sidan Burträskvägen då
gångtunneln ofta är obrukbar. Någon form av samaktivitet med Friluftframjandet diskuterades också för att göra
spåret mera utnyttjat. Information om detta på nätet och nästa Skvaller.
12. Övrigt:
- Folkets Hus har redan egen postadress. Hjoggböle 146. Beslöts att Byaföreningen nu börjar använda denna i
stället för att räkningar och handlingar skall valsa runt hos kassör eller ordf med ständiga adressändringar som
följd. Åke fick i uppdrag att ordna en rejäl och låsbar postlåda vid Folkan. Ordf och sekr svarar för att lådan töms
en gång i veckan.
- Beslöts att vi ur försäkringssynpunkt skall dokumentera lösöret i Folkan. Åke och Robert G svarar för detta.
Inför nästa år skall försäkringen ses över. Premien för 2009 är redan inbetald.
- Vi saknar en medlem i valberedningen. Nicklas kollar med sina grannar om någon kan gå in som tredje
medlem.
13. Nästa Möte.
BESLÖT ATT PROVA MED ETT SÖNDAGSMÖTE - för att parerar jobb, kurser mm så att fler kan
delta. Nästa möte blir därför
SÖNDAG 22 MARS kl 18.00
Noterat av:
Åke Stenlund i ord sekr frånvaro.

