
Ervalla Bygdelag 
 

Styrelseprotokoll, möte 2017-11-08 
Kapellet Ervalla 

1 
 

 

 

 

 

Närvarande: 
 

Ove Jansson, Ervalla Hembygdsförening 

PA Strömberg, Lycke-Sundtorps vägförening  

Rune Nordin, Baptistförsamlingen samt Ervalla stora vägsamfällighet 

Lennart Hansson, Företagarföreningen 

Tony Fridholm, Bygdelaget 

Karin Ekström, Bygdelaget 

Ingalill Fridholm, Bygdelaget 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Tony öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Val av justerare 

Till justerare valdes Rune Nordin. 

 

3. Anmälan av ev. övriga punkter 

- Hembygdsföreningen 

- Företagarna 

- Fråga från Håkan L. 

 

4. Föregående protokoll 

Punkten 8, förväntningar på församlingar/kyrkan där vi på detta möte skulle 

ha en avstämning hur det gick på planeringsmötet kyrkan skulle ha. Rune 

kollar upp frågan som hänskjuts till årsmötet. 

Inga övriga synpunkter lämnades, protokollet läggs till handlingarna. 

 

5. Ekonomi 

Inget att anmärka på. 

 

6. Hemsidan/info@ 

Ervalla bygdelag har en hemsida, ervalla.nu vilken är klarlagt att den tillhör 

bygdelaget. Därutöver finns en facebook sida där det råder delade meningar 

om den tillhör bygdelaget eller inte.  

Mötets mening är enhälligt att den tillhör Bygdelaget. Ordförande och vice 

ordförande får gå vidare med frågan. 
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Om någon förening önskar ha meljadress med ändelse Ervalla.nu så kan ni 

anmäla det till Tony. 

 

Bygdelaget får en räkning på ca 600 kronor från ett företag. Det gäller vår 

hyra för plats på servern samt stiftelsen WWW, allt för att kunna ha 

hemsidan ervalla.nu. På fakturan framgår dock inte vilken period som avses. 

Karin försöker ta kontakt igen så det kan rättas till. 

 

Ervallaboken är utlånad sedan en tid. Mejl kommer skickas att den behöver 

komma tillbaka.  

 

7. Föreningsrunda 

 

Hembygdsföreningen: 

Många idéer kommer upp i föreningen och visst underhåll utförs och träd 

har tagits ner. En marknadsundersökning, en förstudie om vad bygdeborna 

vill med hembygdsgården ska dra igång. 

 

Baptistförsamlingen: 

Torsdag den 16 november kl. 14.00 blir det musik och sång på 

trivselkvällen. Stickcafét som det brukar vara 10-12 stycken personer på, 

avslutas nu för säsongen.  

 

Företagarna: 

Inom föreningen händer nu mycket, medlemsantalet har nu ökat till 

sammanlagt 43 stycken. Föreningen planerar ett event-kick on tillsammans 

med Tysslinge, Glanshammar, Östernärke och Landsbygdsnämnden i syfte 

att inspirera, engagera och växa som förening där någon känd drivande 

person bjuds in.  

En folder håller på och tas fram där varje företag presenteras med namn och 

bild samt en beskrivning av företaget. Denna folder kommer att publiceras 

på Ervalla.nu. Nästa år kanske den kommer i tryckt format. 

Alla mötesdatum för hela 2018 har fastställts. 

 

Lycke-Sundtorp vägsamfällighet: 

Inte mycket att berätta om. 

 

Ervalla stora vägsamfällighet: 

Efter rallyt så har vägen hyvlats och grusats upp. Gräskantklippning har 

också skett och vid något ställe har också dikning skett. 

 

8. Övriga frågor 
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- Fastställande av valberedning och kontaktpersoner enligt 

styrelseprotokoll 170321 under punkt 8.  

Rune har haft kontakt med de föreslagna personerna som har tackat nej.  

Därmed kvarstår frågan om namn till valberedningen. 

 

- Landsbygdsnämnden 

En information om att det fortfarande finns möjlighet att ansöka om bidrag 

till evenemang då det tydligen finns pengar kvar.  

 

- Hembygdsföreningens punkt 

En punkt är besvarad under punkten 6. 

Ämnet LUP med gång/cykelbana samt fartkamera togs upp till diskussion. 

Bygdelaget har haft ett särskilt möte angående LUP, där resultatet innebär 

att Erika skissar på en text som efter kontroll av mötesdeltagarna, skickas 

till bygdelaget.  

 

- Årsstämman 

Förslaget på nya stadgar hänskjuts till ordinarie årsmöte, då det var för få 

deltagare för att kunna ha ett extra årsmöte som planerat i anslutning till 

kvällens styrelsemöte. De synpunkter på stadgarna som inkommit tar Tony 

och Erika på sig att gå igenom så de kan biläggas kallelsen/dagordningen till 

årsstämman. 

 

- Företagarna 

Behandlades under punkt 6. 

 

- Punkt från Håkan L. 

Frågan gäller om enkel uppvaktning bör göras till personer som tar hand om 

och snyggar upp gamla hus eller bidrar till utveckling av bygden. Det är inte 

en fråga för bygdelaget. Däremot tar Hembygdsföreningen med sig frågan 

om det gäller bevarande av gamla byggnader och Företagarna tar med sig 

frågan om det gäller företaganden. 

 

9. Mötets avslutande 

 

Nästa möte blir ordinarie årsstämma vilken föreslås bli den 13 februari 2018 

kl. 18.30 på Lyckevallen.  

 

 

 

 

 


