TRÄFF MED REPRESENTANT FÖR LEADER DEN 8 JUNI 2016

MINNESANTECKNINGAR

BYSTUGAN RENÅLANDET
NÄRVARANDE: Sören Oskarsson för LEADER, Ingrid Jönsson, Orvar Jönsson, Bengt Zakrisson, Gunnel
Zakrisson, Barbro Jönsson Åslund
Det var i huvudsak två tänkbara projekt, vilka Byföreningen börjat fundera på, som diskuterades,
nämligen Bystugan som internetcafe och Rivallen. I båda fallen hade Sören Oskarsson en del förslag
och goda råd att ge. Han har kontakt med personer, som kan vara intressanta för våra projekt.
INTERNETCAFE I BYSTUGAN
Eftersom det torde vara omöjligt för oss här i byn att få bredband inom (överskådlig) framtid, kan det
vara ide att ta fram något fungerande alternativ för att täcka det framtida behovet av telefon- och
datoranvändning. Vi vet alla att det är svårt att använda såväl mobiltelefoner som datorer här
speciellt vid storhelger och semestrar, då användarna är så många fler. Eftersom vi väldigt gärna vill
ha många besökare och fler boende i byn, måste något göras.
Vid en tidigare träff med LEADER luftade någon iden om göra ett internetcafe av Bystugan, en ide
som togs väl emot och genast började utvecklas i olika fantasifulla riktningar. Nåväl, vid närmare
eftertanke är det kanske ingen dum ide. Enligt LEADER ska det säkert gå att hitta en bra lösning på
problemet. Kanske radiolänkat bredband. En mast på någon lämplig höjd i närheten? Det finns folk
som kan hjälpa oss med detta. Det kan vara värt att börja planera, sen får vi höra vad Telia säger. Vi
ska ju ha träff med Björn Berg till hösten.
Så vi bör fundera på vad som krävs av huset, dvs Bystugan, vad behöver man göra? Det bör tas en
dialog med kommunens bredbandsamordnare Anne-Louise Hansson mm.
Man kan få upp till 100% bidrag, om man kan visa att föreningen själv bidrar med 30% i form av
arbete med eller utan maskiner.
Det ser alltså hoppfullt ut.
RIVALLEN
Om Rivallen finns en del dokumentation som visar att det varit en boplats för flera familjer, men det
blev öde i samband med emigrationen i början av 1900-talet. Platsen tycks nu vara mera känd i
Minnesota än bland våra yngre bybor. Synd, tycker vi lite äldre, som minns när man kunde urskilja
själva vallen mellan de späda björkarna, som med tiden tillsammans med annat sly bidragit till att
den gömts bakom ”strandskog”. Det skulle kunna bli en fin utflyktsplats med sin husgrundslämningar,
om man röjde upp och gjorde någon slags plats för båt. Den gamla stigen bör röjas upp till ett fint
promenadstråk.
Det är med andra ord inget omöjligt arbete, om behöver göras.
Det första som bör göras i det här fallet att be markägaren SCA om lov och se till att få ett skriftligt
sådant. Markägaren söker pengar hos Skogsstyrelsen.
När Byföreningen gjort nödiga förberedelser för projekten är det dags att söka pengar. Då är det
viktigt att man har med:



Styrelseprotokoll där man tagit beslut om att söka
En budgetmall med uppskattning av kostnader



Tidsplan. Kanske en första plan ca 10/8 2016

Själva ansökningsförfarandet sker på en blankett på Jordbruksverket. Mina sidor
LEADER hjälper till
Nästa möte där LEADER tar beslut om nya projekt är den 4 augusti 2016.

Barbro Jönsson Åslund

Ingrid Jönsson

Sekreterare

Ordförande

