
Punkter från Styrelsesammanträde med     
Kommunbygderådet  Örnsköldsvik  2011-04-11 
    Norrmesunda bygdegård 
   
Närvarande: Yvonne Häggström, ordf., Janne Bagge, Hans Ullberg, Bengt Rönnkvist,  

Irène Sjödin, Ingela Melinder, Agneta Westberg och Kerstin B Lindgren. 
Frånvarande: Kjell-Erik Edlund och Pär Wallin liksom vår adjung. sekr. Karin Eriksson. 
 
 
Presentation Kvällens värdinna, ny i KBR, Irène Sjödin, ordf. i Norrmesunda bygdegårds- 

förening berättade om byn och kringliggande bygd. Det bor ca 200 personer 
i byn/100 brevlådor!  Man värnar om bygdegården och kolonin Sandudden, 
 som sommartid  är en oas med bad och kiosk. Man deltar i Konstrundan 
 i Anundsjö 1 maj.  Visioner finns. Vi glömmer inte Anundsjösömmen  
och Märta-Stinastickningen! 

 
Verksam- Verksamhetsplanen med representanter till Landsbygdsgruppen ligger fast. 
hetsplan Genom lottdragning blir  Ingela Melinder  ersättare i LBG. 
 
Ansvars- Yvonne: Ordförande/sammanhållande. 
fördelning Pär: vice ordförande/ordinarie i LBR/ Bredband. 
i styrelsen Bengt: Bevakar servicepunkter/Landsbygdskonferens 
 Hans: Återvinningsstationer/Miva –FTI. 
 Janne: Informationsansvarig/turism. 
 Ingela: Hemsidan/datorkunnig 
 Agneta: Kassör/ekonomi/länk till företagare. 
 Kerstin: Medlemsansvarig – rapporterar till Agneta/ersättare i LBR. 
 Irène: Presenterar sig i Anundsjö Aktuellt. 
 Karin : adjungerad sekreterare. 
 
 
Rapport ¤  Bengt rapporterar om möte med kommunen 23/3 och 5/4. Protokoll från 
Möten  dessa skall biläggas detta protokoll.  
 ¤  Beslut: 

 Ordförande ska ta kontakt med Lena Lindström; vi vill se siffror 
 nu och få till ett  nytt möte efter det att vi  fått ekonomiska planeringen 
 oss tillskickad.  
 ¤  Företagsrepresentant till Landsbygdsgruppen utses av KBR. 
 Fråga: skall Landsbygdsgruppen vara styrgrupp för projektet? 
  
 Bengt redogör för antalet tänkta serviceorter  och lokala servicepunkter. 
 Beslut: 

¤  Om ett serviceställe tackar nej till att bli servicepunkt, bör frågan gå vidare 
 till annan näringsidkare på orten. Det bör lösas av ortens/bygdens folk. 
 ¤  Ersättningarna till serviceställena är för låga, måste kunna förhandlas från 
 fal l till fall. 
 ¤  Kommunen bör upphandla och tillhandahålla datorer till servicepunkterna. 
 
Gideå Gideå/medborgarservice kan gå vidare innan det stora projektet går igång. 
 
 
 



Möte 18/3 På Tillväxtavdelningen  träffas den 18 mars kl 10.00. HSSL-projektet. 
10.00 på Från KBR ordf. Yvonne Häggström  och Janne Bagge. Från LBR  Pär Wallin och 
Tillväxtavd. ordf. Johnny Torvaldsson. Från Länsstyrelsen Klas  Olson och Ivar Hallin. 
 
Landsbygds- Bengt har deltagit i möten inför Landsbygdskonferensen i Örnsköldsvik, som hålls 
konferens vecka 35, 30-31/8 eller 31/8-1/9. Budget: 210-250 000 kr. Arken/Pinassen, 
 föreläsare bl.a. Carl Jan Granqvist, Grythyttan. Workshops bl.a. Strutsfarmen 
 och vindkraft. Mat och underhållning i Gideå. Särskild inbjudan går ut. 
 
Landsbygds- 5 maj kl 14-17  Landssbygdsgruppens   sista möte i nuvarande form. 
gruppen Därefter  tar den nya organisationen sin början. Särskild kallelse går ut. 
 
LBR KBR:s ordf. Yvonne deltog i LBR:s årsmöte  9/4 på Midälvagården i Medelpad. 
Årsmöte 9/4 Ny ordf. för LBR är Johnny Torvaldsson. Hans Erik ”Hacke” Näslund valdes 
 till informatör.  LBR:s mötestider får vi senare. 
 Sundsvalls KBR var på årsmötet – de har gått till väga på annat sätt än vi vid 
 bildandet av sitt KBR. Yvonne visade oss deras folder. 
 Beslut: 

Vi skall ansöka om minst 15.000 kr årligen från LBR.  Agneta skickar en ansökan till 
styrelsen. 
 

 
Strandskydd Vi är remissinstans i Strandskyddsfrågan. Remisstiden går ut 23/5. 
 Agneta får materialet. Materialet finns på www.ornskoldsvik.se/biblioteken 
 
 
Bredbyns Bredbyns  Gästgiveri önskar få besök av representant/er från KBR 2/5.  
Gästgiveri Företagare samlas för lunchmöte och vill ha info om KBR. Vi frågar först Pär. 
 Ersättare: Hans.  Iréne skall följa med såsom  anundsjörepr. I KBR. 
   
 
Anundsjö Janne skall skriva om KBR i tidningen Anundsjö Aktuellt. Där blir det sam- 
Aktuellt tidigt en presentation av Irène. 
 
Miva Vad kommer att hända med  Miljö&Vatten (Miva) och Förpacknings- och Tid- 
FTI ningsinsamlingen (FTI) ? Hans skall ta kontakt med Åsa Möller och diskutera 
 hur kontakterna med KBR ska skötas. 
 
ISSI Information om ISSI kan ges av Ann Catrin:  info@tidlösating.se 
 
SamiSam Yvonne informerade om SamiSam.se, ett projekt som drivs av LBR med 
 Tove Pahlin som projektledare.  Se www.SamiSam.se/wordpress 


