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Träff med HSSL:s styrelse 
Den 30 aug kommer HSSL:s styrelse till Örnsköldsvik och de kommer att ha ett styrelsemöte 
på Kyrkans Hus under dagen. På kvällen kommer det att bli middag och möjlighet till samtal 
för LBR, KBR och GFG:s styrelse 
 
”Ett steg Till” med Tove Pallin  
De som var närvarande på middagen tyckte att det skulle vara bra att anta erbjudandet om en 
gratis genomgång och hjälp till att skapa en utvecklingsplan för KBR. 
 
Försäljning av alkohol 
Bengt tog upp om problematiken och kostnaden för att få servera alkohol i samband med 
tillställningar. Frågan bör tas upp och diskuteras i LBG. 
 
Övrigt som diskuterades var 
Väglyse på landsbygden 
Agneta berättade att det kommit information om att det beror på vem man har som 
elleverantör om väglyset släcks. I vissa byar har man släckt vartannat lyse och vissa har fått 
ha kvar sin belysning. 
Parkering i Bjästa 
Hans berättade om turerna kring parkeringen i Bjästa som gjorts om till parkområde och den 
uteblivna informationen till att det skulle ske. 
Trehörningssjö skolan – kyrkan 
Ingela berättade att Kyrkan nu äntligen har fått ett svar från kommunen på att de skulle kunna 
få hyra in sig i skolan. De har dock inte fått någon uppgift på hyreskostnad, man måste också 
göra viss ombyggnad. 
Vindkraft  
Ingela hade varit på information om vindkraftsutbyggnaden i deras område. Det är viktigt att 
information om hur avtal ska skrivas med de olika vindkraftsutbyggarna kommer ut till 
berörda. 
Ambassadörer för Örnsköldsvik. 
Världsklass 2015 har skapat en ambassad för Örnsköldsvik där man kan anmäla sig att vara 
ambassadör för Ö-vik. Det är bra om även landsbygden kunde få ambassadörer. Gå in på 
kommunens hemsida och läs mer. 


