
 
 

Närv. Roland F. Torbjörn J  Moa H Rolf H och Gustav Sjöstedt 

 
Hällnäs Samhällsnämnd 
Protokoll    30/01 2013 

    Plats Skidstugan Tid: 1800 

 
§ 1  MÖTET ÖPPNAS 

 Roland öppnade mötet 

 
§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 

 Dagordningen godkändes  

 
§ 3 ÄRENDEN 

  

Stadgar: – Alla skriver ihop egna förslag och skickar till Sekreteraren 

        Gustav plitar ner ett förslag. Detta tas innan det extra årsmötet. 

 

Gräsklippning: – Roland har fått uppgiften för maskinindex från ViBo, skriv 

in summan för maskinindex i kommande mötes protokoll. 19868:- X20% plus 

Moms 

 

Arrende camping: – Räkningen för arrendet blev 3137: - + 500:-, det 

diskuterades om att kolla med kyrkan om priset för att köpa loss arrendet - 

frågan bordläggs till kommande möte. 

 

El camping: – Installation av elen kommer att kosta 3000: -, dag för 

installation bestämdes till den 1/5 2013. Roland ansvarar för att skicka in detta 

datum före angiven tid. 16A säkring. Nils Erik fixar till det med elektriciteten 

Hyra Stugor 
Information på Hemsidan om att stugorna på campingen går att hyra. 

Fixa duscharna. Lägg kostnaden på vandrarhemspriser. 

Rolf sköter detta 

Gustav skriver ihop en grundtext. 

 

Extra årsmöte: – Läggs i Mars. Årsmöte 2011 och 2012 

 
§ 5 NYA PUNKTER 

 

Kulturhuvudstad: – Roland föredrog information om projektstöd i samband 

med kulturhuvudstad 2014 i Umeå. Det diskuterades att söka projektmedel för 

järnvägsgruppens projekt att köra tåg mellan Umeå och Lycksele i samband 

med motorveckan. Finns ca 35000:- att söka i samband med detta. 

 

 

 



§ 6 INFORMATION 

 

Beviljat stöd för santoriedag:  – Det har åter beviljats stöd för en 

sanatoredag. Inga nya summor i skrivandes stun 37450:- för fjolåret. 

Sanatoriegruppen har ”eget” konto, kolla med Dawut om det finns summor. 

 

 

Bagarstugan: – Bokning av bagarstugan 

Bokning sker vid bagarstugan i Låda som kommer att sättas upp. 

Ev. Kan Örjan kanske sköta nyckeln. Andra intressenter? 

Instruktioner tas fram och sätts upp vid bagarstugan. 

50:- för bagarstugan och 100:- för skidstugan 

 

Elstolparna vid järnvägsstationen backas på lite för ofta. 
Stationsgruppen får sköta detta. 

 

 
§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR 

 

Pizzakväll: – Det diskuterades att ordna en pizzakväll till våren i bagarstugan,  

 

Mål för 2013: 

Detta tas på mötet just före årsmötet. Pizzakväll.Loppis och liknande. 

 

Lycksele – Umeå Tågtider. 

Detta för boende i LSE som jobbar i Umeå. Stationsgruppen får sköta detta. 

 

Vindelälvsdraget 

Hamburgare på vindelälvsdraget sköts av IFK Hällnäs 

 
§ 8 NÄSTA MÖTE   
  

19/2. Skidstugan Kl: 18:00 

 
§ 9      MÖTET AVSLUTAS  

 
 

 

 

 

 

Ordförande:     Sekreterare: 

Roland Fredriksson   Torbjörn Johansson  
                   
 

_________________________           ____________________ 

 

 


