
Byamöte den 12/8 
Deltagare:  

Sören Westermark, Barbro Westermark, Jonas Borgström, Ann-Sofie 
Jakobsson, Ejmar Jakobsson, Anders Vanhala, Jenny Lidman, Felicia 
Lidman, Gunnar Sigfridsson, Kjell Lidström, Anita Södermark, Eva Björk. 

1. Föreningens stadgar.  
Föreningen ska revidera stadgarna. Förslag på nya stadgar ska 
mailas ut/läggas ut på byns hemsida. Förslag kommer även att 
skickas ut till alla medlemmar. Revideringen av stadgarna ska 
göras klart till årsmötet 2016. Förslag från Jenny Lidman är att 
träffas innan årsmötet för att diskutera enbart stadgarna och ha 
omröstning på de förslag som lagts fram. Detta ska ske under 
hösten 2015. Mötet beslutar om att en omröstning ska ske när alla 
medlemmar tagit del av de förslag som läggs fram. 
 

2. Funderingar gällande byns utedass vid vandringsleden, slakteriet 
och badplatsen. Förslag som ges är att: 
 
Dela städningen av utedasset vid slakteriet med jaktlaget.   
 
Bygga handikapptoalett med bygdemedel. 
 
Föreningen vill utse någon som kan ta på sig vad som gäller för 
arrendet, även undersöka om möjlighet finns att söka bidrag för 
någon annans arrende. Diskussionen flyttas till årsmötet. 
 

3. Gräsklipparlistan.  
Den har nu rullat i några år – finns det några åsikter om detta? 
Inför 2016 stryks Kjell-Olov Södermark från listan. 
Kjell Lidström tar upp förslaget om en eldriven gräsklippare och tar 
på sig att undersöka mer om detta till årsmötet 2016. 
 

4. Städning av badplatsen. 
Badplatsen i byn för nyttjas av alla så länge det ser bra och städat 
ut. Åke och Maria Edström ger sin tillåtelse om att grillring och 
bänkar får stå kvar. Trämaterial från plasten köper Sören 
Westermark för 300 kr. Denna summa betalas till kassör Eva Björk.  
 

5. Vägunderhåll. 
Kjell-Olov Södermark har hyvlat vägen.  



Ander Vanhala ska kontakt Ulf Lorentson på Norsjö kommun för att 
diskutera igenom kommunens ansvar för byns vägar. Micael Varg 
är sedan tidigare kontaktad angående sladdning av byavägen, 
detta är ej genomfört än. Jenny Lidman kommer att kontakta 
Norsjö kommun gällande hastigheten i byn. Medlemmarna vill 
gärna ha vägskylt samt skyltar för lekande barn. Byns medlemmar 
kommer även överens om att skotta runt postlådorna vintertid då 
det drevar där.  
 

6. Övriga frågor. 
Vid styrelsemötet den 24/7 röstade styrelsen igenom förslagt att 
Jenny Lidman övertar arbetet med Bastuträsk bys hemsida. 
Gällande hemsidan lägger Jenny Lidman fram ett förslag på 
kostnadsförslag på ca 368 kr/år för domänen. Jenny kommer att 
prata med Sebastian Westermark om en smidig övergång av 
ansvar för hemsidan. Hemsidans forum kommer att vara öppet för 
läsning, vill någon skriva inlägg måste den personen skapa en 
användare. Styrelsen röstar för detta. 
 
Gästgiveriet borde ha en egen elmätare. I nuläget är el till 
Gästgiveriet och slakteriet dragen från Westermarks. Eftersom 
arrendet för Gästgiveriet är skrivet med Edströms ska Sören 
Westermark undersöka möjligheten att dra elen från dem istället. 
Vid tidigare årsmöten har beslut tagits om att fler eluttag ska finnas 
i Gästgiveriet. Detta är ej genomfört än. Gunnar Sigfridsson 
efterlyser även fler faser. Idag betalar byaföreningen 100 kronor 
per år för elen till Westermarks. Beslut tas att kassör Eva Björk ska 
betala ut för de år som föreningen inte betalat.  
 
Frågan lyfts om när byns förening skiftade namn från samhällighet 
till förening? Inget finns dokumenterat i årsmötets protokoll, 
däremot skrev ordförande under arrendet för Gästgiveriet 1996 
med Bastuträsk Byaförening.  
 
Det finns en byakarta hos Eva Edström. Inför årsmötet 2016 ska 
det undersökas om kartan går att kopiera upp i fler exemplar. 
 
 
 
Mötet avslutas. 
 
Sekreterare: 
Ann-Sofie Jakobsson 



  

 

 

  

 


