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JärvsaJärvsands Byalag

Stefan Gerlach (Ordf.)
Järvsand 215
83395 Strömsund
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I ntressefören in g för Flåsjöbygdens Vi nd kraft sfond
Strömsunds Kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Ansökninq om medel ur Flåsiöbvgdens Vindkraftsfond

Proiekt: Skvddstak för bordet på Järvsands Allmännins

Projektbeskrivning:

Järvsands Allmänning är försammlings- och festplatsen for byns befolkning och skötes av
Järvsands Byalag. Bordet och bänkar for c:a 30 personer står oskyddad på platsen. För
några år seden fanns ett skyddstak över bordet som förstördes av vindbyar. Järvsands
Byalag planerar bygga taket på nytt med ett stabilare utförande.



Byggbeskrivning: Längd 6,0 m; bred 3,3 m; höjd 3,0 m. 6 stolpar med jordankare, plåttak
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Kostnadsberäkning:

Plåt och skruvar (priser enligt ByggMax östersund den 2010-10-20):

.,t;.;*

6 jordankare 100 x 900 mm å 68,45 SEK
6 takplåt 1080 x 4000 mm ä 323,78 SEK
4 nockplåt 2000 mm ä 105,00 SEK
1 låda farmarskruv 250 st
3 lådor trallskruv 4,2 x 55 mm ä 105,00 SEK
1 låda träskruv 5,0 x 100 mm

410,70 SEK
1.942,68 SEK

420,00 sEK
164,00 SEK
315,00 SEK
165,00 SEK

:.i

Summa

Virke:

3.417.38 SEK

6 stolpar 95 x 95 mm å 2,0 m
2 regel45 x 95 mm å 6,0 m
2 regel45 x 95 mm å 3,0 m
7 takstolar med regel 45 x 95 mm och glespanel 28 x70 mm
B glespanel2Sx 70 mm ä 6m
c:a 33 % reserv och forskärning

cirkapris hos ByggMax Ostersund 2.800,00 SEK
(Virke ska köpas hos Stig Persson/Järvsand till samma pris)

Summa: 6.217.38 SEK

Ansökningen beslutades på byalagets möte den 201 O-11-14 (se bilagan).

Vi ber att överföringen av summan 6.217,38 SEK ska ske på Järvsands Byalagets
konto 6377 - 316 928 208 (Handelsbanken Strömsund).



Järvsands BYalag

Mötesprotokoll 20 1 0-1 1 -1 4

Deltagarna: Aafkje Bakema, Antje Fischer, Hans Wahlstedt, Berndt Knutsson,
Claudia Beerta, Sander Schevers, Stig Persson, Stefan Gerlach

Mötet började kl 15.10 och slutade kl 15.40

Mötes ordförande: Stefan Gerlach
Mötes sekreterare: Aafkje Bakema

Mötesdeltagarna antog ordförandes förslag om ansökningen om medel ur

Flåsjöbygdens Vindkraftfond (skyddstak för bordet på Järvsands Allmänning).
Se bilaga.

Stefan meddelade att vedboden på allmänningen är låst nu och nycklarna
finns hos Sander, Stig och Stefan.

Stefan förslåg att göra en liten grillfest for Järvsands befolkning på
allmänningen i tnars eller april 2011 sorn knyttkalas och vi ska pimpia
tillsammans.

(Mötes sekreterare)

Bilaga: Ansökning om medel ur Flåsjöbygdens Vindkraftfond
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Ans ökan Vindkrafts fond.

t\Iav attn e ts b yfö re n tng har b e s luta t 
^tt 

an s ö ka

medel ur vindkraftsfonden för uppforande av baksfrg .

Syftet är attbevara en gammal ttadition och att utbilda .

Tillgänglighet for bybor ,hemvändare och övriga
kommuninnev änarc s amt turism.

Bakstuga ca 65.000

El. 15.000

Bakugn 55.000

Installationer 6.000

Inredning 10.000

o Grund och mark beredning.20.000
. Ev vatten inkoppling ca 45.000.

C:a 216.000

Strömsund 2A1,0 12 1'4
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Ansök=n

Bidrag frå n Vindkraftsfonden, Strömsu nds kom mun

Härmed inlämnar vi en ansökan om bidrag till:

* Hjärtstartare (defibrillatorer)3 st (ö Havsnäs, Lövberga och Havsnäs)Se bil 1 !

* Utbildning (avsedd för innevånarna i byarna, som ingår i Vindkraftsfonden) i användning av

hjärtstartare samt hjärt-och lungräddning. 5e bil. 2 !

* Kostnad för framställning och utplacering av informationsmaterial och utrustning på

respektive och tillgängliga platser runt Flåsjön och utdelning i postlådor.

Beräknad kostnad enligt offert:

Hjärtstartare Cardiac Science 3 st x 19.500 kr plus moms 73 L25 
=

Utbildning enligt offert RK 3 x 2 800 kr (ingen moms) 8 400 :-

Kostnad informationmaterial, utplacering, utdelning m m 5 000 :-

Ev merkostnader, som kan uppstå 3 000 :-

Summa sökta bidrag 89 525 :-

\ ..- (\ 

-
+-er-\c^_ \\Cl.åA-X;T?svy-
Lena Näsström, ordf



'#;gi"?i,,5?iY,,iUN

2Di0 -i::- ? 2

l"u'- 
- -

Vindkraftsfonden runt Flåsjön, Strömsunds kommun

Insänder en ansökan om bidrag till inköp av hjärtstartare m m.

Flåsjöbygden ligger lite långt från service i fråga om sjukdomdtillstånd rörande

hjärtbesvär. Befolkningen består tifl största delen av medelålders och pensionärer.

Turister, som vi hoppas få fler av i framtiden, kan ju också få besvär av karaktär angina

pectoris eller liknande. Vi har redan nu turism ijakt och fiske bl a,

Vi tycker det vore mycket värt att vid dessa tillfällen ha tillgång till en hjärtstartare. Det

kommer att gagna alla som befinner sig i våra vackra bygder runt Flåsjön.

Vi hoppas att styrelsen i Vindkraftfonden behandlar vår ansökan positivt.

Med vänlig hälsning

Flåsjöjantan, Lokalt resurscentrum för Kvinnokraft ( LRC)

20LOL22A

{-t\-
Le^^c.,- S\cusn-\*ruun'
Lena Näsström, ordf
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Ansökan om bidrag från vindkraftsfonden.

Sökande: Flåsjöjäntan, ett nätverk o lokalt resurscentrum ftir kvirurokraft.

Adress: Lena Näsström

fungvattnet 545

83396 Strömsund

Tfn nr:0703583008

Sökt belopp: 66,483 kt

Beskrivning:

3 st. defribillatorer 15,000kr/st 45,000kr

HLR Grundutbildning 1 tim 3*3000kr 9000kr

l00kr/pers för lån av docka/60 pers 6000kr

Arvode l70kr/timme ca 6 tim 1020kr

Reseersättning 18,50krlm1l ca25 mil 463kr

lnformationsmaterial och distrubition 5000kr

Viktigt att befolkningen i Flåsjöbygden som har en allt åldrande befolkning, samt en ökande
turism i bl.a. jakt o fiske kan ha tillgang till en hjärtstartare, då det är langt till läkare i många
byar.

Diirför vill vi placeru ut dessa hjiirtstartare i nägra byar och komplettera med utbildningar

Alanäset 2010-11-23

Lena Näsström

.i.. \ i .i , a: \ \ -:!-, '", I 
"'-' - rj-"-,'-'-'1 ',.\ fwf-'+-'r ';Lv t \

Ordförande i Flåsj öj äntan
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Ansökan om bidrag till uppförande av Järvsands klub

Järvsands jakt- och foreningsliv ansöker härmed om bidrag till uppförande av en

gemensam byggnad. (se kostnadsspecifikation enligt bilaga 1)

Byggnaden komm er att uppftiras på tomt som tillhör fastighet 1:60, där ett

hyresavtal under 49 är finns. (se ritning,bilaga2)

Byggnaden kommer att användas av bl. a. Järvsands jaktlag under stora delar av

året som en samlingsplats för medlemmarna inflor jakten och under jaktsäsongen.

Under övrig tid kommer jaktlaget även att använda byggnaden som samlingsplats i
forberedelserna infor jakten i form av rojningsarbeten, byggnation av torn samt

framtagning av kartmaterial. Där samlas inte bara jaktmedlenlmarna utan även hela

familjer och äldre samt yngre från byn och närområdet för att berätta och lyssna

vad som hänt och sker.

Det är viktigt både socialt och kulturellt att det finns sådana samlingsplatser där alla
åldersgrupper kan träffas och överfora sina kunskaper och erfarenheter oavsett

område.

Byggnaden kommer även att anvdndas som samlingspunkt för övriga boende i

Järvsand for olika former av foreningsliv under hela året.

Ur en social aspekt är det viktigt att det finns en samlingspunkt dels för jaktl,aget

som består av 15 personer med familjer där merparten kommer från Järvsand med

omnejd. Dels att de som flyttar därifrån har en möjlighet till en samlingsplats för att

bevara intresset for sin bygd och att de ser attbyn utvecklas och kanske senare

kommer tillbaka.
Även for inflyttningen är det viktigt att det finns en gemensam samlingsplats där

alla har möjlighet att träffas.

Historiskt sett har jaktlaget de senaste 20 ären hållit till i en enkel lada med
grusgolv. El och vatten har saknats. Denna möjlighet finns inte längre kvar
eftersom ägarentänker använda byggnaden till annat ändamåI. Dessutom ser vi en

säker tillgång tili el och vatten som en forutsättning for en bra kötthantering.

Själva jakten är en stor social bit i byns liv och speciellt älgjakten är en av årets

viktigaste höjdpunkter. Den lockar hemvändare och andra jaktgäster som tillfor byn
både ekonomisk förstärkning och bidrar till ytterligare besökare under andra delar

av året.



Högdelen av byggnaden kommer att användas i första hand for hantering av vilt,
men kan även användas i andra sammanhang som verkstad eller där våra ungdomar

exempelvis kan "mekka" med sina bilar eller vad som passar dem.

Lågdelen kommer att anpassas som en samlingslokal for all verksamhet och

avslutningsvis finns det även en förrådsdel där det finns möjligheter för respektive

att låsa in sin utrustning och övrigt materiel.

Ekonomiskt kommer eventuellt bidrag att användas till materialinköp (byggnaden)

och köp av vissa entreprenadarbeten (schakt och betongarbeten)
Arbetsinsatserna kommer vi att stå ör själva genom medlemmars forsorg.

Vi kan även tänka oss att dela upp projektet i 2 etapper där markarbeten och

betongarbeten (bottenplatta) utförs våren 2An och själva byggnaden hösten 20lI
och våren 2012.

I forsta hand ansöker vi för 20II om ett bidrag av 363 300 kronor for hela projektet

och i andrahand om ett bidrag till etapp 1 av 170 S00 kronor (markarbeten och

betongplattan, se kostnadsspecifikation i bilaga 1)

Med vänliga hälsningar

Järvsands Jaktlag genom
Sven-Erik Reinhammer och Tony Sundquist

Eventuella forfrågningar och annan korrespondens samordnas genom

Sven-Erik Reimhammer
Adress: Amaliasatan 51. 833 33 Strömsund

Bilaga I Kostnadsspecifikation
Bilaga 2 Ritning på byggnaden
Biiaga 3 Kostnadskalkyl byggnad, material



Bilaga 1

Kostnadsspecifikation

Schaktning och fiberduk, grusyta ftir infartsväg och uppställningsyta

Schakt och grundläggning for byggnad

Schakt för dikning och ytavrinning

Betongplatta

90 500lff

16 500 kr

9 000 kr

54 800 kr

Etapp 1 170 800 kr

Byggnad enligt bil.aga 2, Etapp 2 192 500 kr

All arbetskraft sker genom medlemmars försorg.

Lyftanordningar, elinstallationer och ventiiation ingår inte i ovanstående

kalkylpriser.

Invändig beklädnad som målning utvändigt, målning invändigt, kakel, klinker samt

golvmatta ingår inte i ovanstående kalkylpriser. Kommer att utforas genom

medlemmars försors.



Bilaga 3

2010-10-29
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1 solt m sarreräyfi raso$öb

D qbbe,lisolgiat bglo1 gg9tu

Gjuten kantbal k m ed form sockelelernent

9,5 ml
68,0 ft.2

37,5 m1

1 55-8,07

354,47
s +$s

24 104
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42 Komplettering vindsbjälklag avträ

44 V1n!skiva + plåtbeslag

68,0 m2
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18,0 m1

253,62 tt 240 0,

44,45 800 0,

55

Ytterdörr av trä
Montering / kompleftering ytterdörr (exklusive dörr)
Monterin g / kom pletterin g fö nste r i träfas ad (exkr

fön9!er)
Öppn in gs bart fön ster avträ i träfasad

1,0 st

2,O st
2,O st

4,0 st

4,O st

8 8?9,26

6170,37
%4,73

?eQ,72
Ä AÄE O?

8 820

12 341
729

,1 ÄA?

zz oöo

GT 95/95-A (600)2-2M30 (VäggtypGT115 med
63 gips b=-900) ZS,O m2 357,30 I g32 0,
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Nettokalkyl [Kalkylpost]

,,e65 ioi,+ b.oo. ö i sse,oz 5 453

. 0,318 21 ,6 0,00 q 354,47 24 104
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0,905 33_,9 0,00 0 689,51 25 857

i:tlrl.,f'o;li'l.".i.:i'.'.e.3;i;,i.l'|.i.....::j.'''.1.i.ilj.'..]'.:]:';r'''l;',l0

1.&0 254j 0,00 0 4f,6.62 76992

ii:i#tj1{1111;1$1111i-5i;jciffi:i iirr;L,+::lirii#öiifiilii,:iii1:if i:$iiiit"åi.iögz

0,438 44,2 0,00 0 376.85 38 062

-ii:!!:ii*ir ii;:ri*.ii;.ii äiLir;f:i;ii:ii!#i!::;+iiiliii$iit$'il+*ii#r,i*;iiiiä-äm,
0,460 31,3 0,00 a 2$.62 17 246

iilii{,ii:ii:.t råä:i:i;ii*;:: äjli:*.ifii1i ffilri!i;iir,:liitl';', lii.ir?jiliii;j,:,: ffi'ffi.14-6'.

0,320 5,8 205,00 3 690 249,45 4 490

5,942
3,212
3,263

o'ffi
0,00
0,00

0,ffi
0,00

0 8 820!2:9.

0 6 170,37
0 %4,73

0 395,72
0 5 658,93

I 8?0

12 341
729

3,,172 12,7

3,258, 13,0

, 1r; i:*i;;ffi 
i 

i;i.:ti,F::' 44-16 : :. -- ;,'.

1 583

22636

t'iö.1i,öä,

Lnskrivtr 2010-12-20 1 5:1 8:1 8 av Uppsala Kommun
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Ansökan om Bidrag ur Vindkrafts Fonden.

Brånnan.s Cafe' och LoPPis.
Skickar Härmed in en aååOfan om bidrag till restaurering, för att kunna bedriva Rörelse.

Visom arbetar med detta är:Gun Sundkvist och Helen Olsson'
Gun och Ragnvald(Maken) bor på Havsnäs,Gun sedan 34 år tillbaka, har jobbat inom äldre

vården,med jordbruk,politiskt och fÖr Havsnås By.

Helen komrner från Havsnäs.Mamman bor i byn,Granne med Helen och år även ågare till

huset
som toppisen är i.Helen har köpt Gammla l.C.A.affären,hon bor på övervåningen och har

inrett
nedervåningen till Cafe'-rörelse.Helen jobbar i Norge,(Snåsa) som SjukskÖterska,Men år le-

dig långa pårioder, Vilket gör att vi tillsammanstan jobba med d.etta.

låg"t år bra med iant<e på genomfartstrafiken.Det har varit mycket uppskattad av gåsterna

*änår upplevt gamå ririnäen.Cafe'har varit l.C.A.affär,Loppisen har varit Pappershandel

och Bensinstation.Sedan Månoa .Månoa år tillbaka.
Helen äger också ett fagZffim vi Unfer använda till utställningshall för mÖbler till

försälj-
ning på Loppis.

Atgarder som behövs göras är Följande:
t.kofet.( eamla vituaror,som fungerar dåligt och ombygdnad')
Z.Toaletten Ombygdnad och handikappvänligt
S Garaqet. panel på väggar och tak och nya dÖrrar.

4. HandikaopramP in tillcafe'L

Se bilagal Offert.

Miljö och Bygg ,har ju vissa regler hur det-skall vara'
Vihariu nadiirrstanä från Miljd och Bygg för att bedriva Cafe' Se bilaga 2

Vi har i sommar bedrivit Sommarcafe'och Loppis'Resultatet har varit bra'

Öppet tiderna har varitPremiär öppning2616 Bilaga 3
ÖPPet tider...-..... " 4
Underhållning "5
Julmarknad u 6

på Loppisen finns ingen el, vatten eller värme.När julmarknaden var hade vi en gasolkamin

som
varmekalla, Ett bensindrivet elaggregat till lyse.Tillfällig nÖdlösning.

Det vi har fått i vinst, har vi investerat i Rörelsen' Se bilaga 7

Vårt syfte är att få till en Träffpunkt,samlingsplats för Bygden'

Visa g-enomresande, vilken fin Bygd vi har-

Vi viliocfså kunna jobba tillsamåäns meO skoterklubben med kommande aktiviteter'

Vindkraftsgåster kan komma förbi Havsnäs för besök'
Vi har haft fotder o* VinäirättÄn tigganOe på Cafe'toch vi hade öppet på Vindkraftensdag'

Stuga finns även att hyra på Havsnäs.( turistboende)

Kontaktperson: Gun Sundkvist Havsnäs 167 83395 Strömsund te1.0670-20067

Mobil:0704936411

Vänligen: Gun Sundkvist
Helen Olsson

lii .^r^ +i1,^^nrtl u^r'v'l

X,\tq".'-},t=**.-

P.s. Garaget skall anvåndas till utställningshall fÖr Loppismöbler. D.s.
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Strömsunds
Kommun

DELEGATIONSPROTOKOLL 1 (1)
fteslui fatiat med stöd av lvlBN $ 11' 2010-03-i8)

2010-08-24 I D 379 Dnr: 2010'0665

Miiiö- och bYggnZimnden

Fastighesbeteckning

HAVSNIÄS 2:126
Livsmedelsanläggningens namn 

- i. .äriÄNNnnTs@Liv smedelsföreta gets narnn

SUNDKVIST, GUN

833 95 STRÖMSUI'I!
Ä d recs

HAVSNÄS 767

/irende
Beslut om ait efterge avglltför regisfrering av livsmedelsaniäggning

Beslut - ... r..

Miljö- och byggnämnden b-esiutar att efterge avg{tför regisfrering av ovanstående

livs me delsanläggning'

ihi::::ffiär"*den har rän ari efterge avgrttför registrering u'. * livsmedels-

an1äggning. lvliljö-;;h bygg.äyden bedäm"ått kostnaden för registrering av

arrläggningen tacks uu uifir.t jöl ridrgur" '"gistrering 
av företagets livsmedels-

arrläggnrng, se beslut 201ö-06-08, D 
-ii. 

f,nio]och Uyg'gt-tamttden ar behörig myndighet

for att registrera denna anläggning'

näilå punkt 2 i Europapartamentets och rådets förord'ning (EG) w 852120a4

uv d"r',. 29 aptri.2004 om iivsmedelshygien'

ig S i Livsmedelsförord'ningen (2006:813)

6-7 ggoch 11 S i LivsmedelJverket, fO."'nifter om livsmed'elshygien (LIVFS 2005:20)'

10 s i förordnin g (20A6:1166) om ""#r;; 
för offentlig kontroll av livsmedel'

*:'å:*?rt#Lä"r"" är registrerad för servering och beredning av rivsmedei'

Antäggninger, är"regiitrerad titi och med 2010-09-30'

Livsmedersanläggningen ska uppfyrla a'la rerevanta krav i lagstiftr"Lingen. system för

"g"r'ko"oo[ 
stI LttamPas på verksamheten'

För Ivtiljö- or|VY1gnä1nden 
.a

1 /1il ^,,' " 
"7 

,.1 , '' \, v,urT(/?,t ,. ,,/, L/l/ \
MariaSXoglund' // \

Mtljo /och hal s o s kY dd s ins P e kto r
/ i,// ,_./

B esviirshänvlsning b if o gas

Strömsunds Kommun

Siorqatan 15.B askoglund@stromsund'se

Telefon 0670-163 83 r Telefax 0670'164 21
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Omsättningen blev: 29802.84

. lnkomst Cafe'och Loppis: 21942.15

Mellanskillnaoen 7860:69
Har vi tagit ur egen ficka,

T.ex.Grus tillgaraget
Kaffebryggare
Våffeljärn
Kaffeautomat
Förkläden Med Monogram
Västar " rr

Inventarier till LoPPisen
Musikunderhållning
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Stornäsudden 101230

Vindkraftsfond ansökan.

Östra Havsnäs Byftirening ansöker om medel w Havsnäs vindkraftsfond, ansökan gäller tillbyggnad
av serviceutrymmen samt toalletter. Skolans nuvarande tillbyggnad åir i ett mycket dåligl skick och

dåirfiir bör vi ätgindadetta fiir ett fortsatt nyttjande även vintertid, dåirftir söker vi medel till detta

med 250000 kronor. Vi bifogar ritning och en kostnadsberåikning.
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Ansökan ur Flåsjöbygdens vindkraftsfond

Jakten och därtill hörande friluftsliv iockar årligen ett 5O-tal personer att tillbringa veckor i

v'år narur och därmed i v'år by'gd. Största delen ar,' vära jägare kommer till bygden från andra

delar av. landet och några från Norge. Dessa personer med aniröriga tillför resurser till vår

bygd. Denna grupp glåms ofta bort när vi diskuterar turism. Vi anser att det går att satsa mer

pa a.*u grupp och ått bygden totalt är vinnare om vi kan öka denna form av turism'

Aianäsers viltvårdsområde (VVO) söker pengar ur fonden tbr att behålla och öka jaktens

attraktion och därigenom locka till oss fler besökare från övriga landet'

Alanäsets VVO söker pengar till följande:

' Grusa upp vägen till skjutbanan. 32 000 k'r

. Underhåll av skiutbanan, som används som inskjutningsbana av många i bygden.

Skyltar, flirg m.m. 2 000 kr
o N)' panel, ventiler och ftirg till skytepaviljongen,som används till samlingslokal för ett

av jaktlagen.
o Trycka upp kartor för VVO
o Skylta upp postställen.

13 000 kr
5 000 kr
5 000 k.

Totalt : 57 000 kr

Sökt belopp från Flåsjöbygdens vindkraftsfond är därmed 57 000 kr för åtgärder för att

behålla jaktens aftraktion.

Vi tror att jakten gär att utveckla och göra bygden känd för fina upplevelser. Vi har goft om

bjöm och ånnat vilt så mojligheten afr bedriva kornidsjakt på vissa arter ät fullt möjliga om

(VVO) så bestämmer.
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Besäran om ekonomiskt bidrag ur Flåsiöbvgdens
Vindkraftsfond. Strömsunds kommun.

I Västvik byggdes under är 1970, en gemensam vattenanläggning
till byns fyra fastigheter. Dessförinnan hade varje fastighet
separata gårdsbrunnar. Varje fastighet har fortfarande separata
avloppsanläggningar.
På fastigheten Havsnäs 2:128, som sökande bebor, har
infiItrationen för avloppet inte åtgärdats sedan det byggdes i
början av 1950-talet. Infiltrationen består av en samling större
stenar nergrävda i marken" Dagens godkända infiltration för
avlopp har en rnera avancerad lösning" Under kornmande
sornrnar planerar jag att bygga ny infiltrering för avloppet och

önskar därrned ekonomiskt bidrag ur "Vindkraftsfonden"

Kostnadsberäkning: linträmtade uppgifter från branschftiretag den 2010-12-29)

1. Komplett infiltrationssystem
inkl. moms 7.400 kr

2. Makadam 12-24/16-32 mm" 16 kubik: 13 ton x 137 kr.
inkl. moms 2-226 kr

3" Dräneringsgrus/finsingel 2-8 mm alt" 4-10ltrffi:
4 kubik x 250 kr inkl. moms 1.000 kr

4.3 transporter grus x 800 kro lastbil Strand-Västvik

Ingvur Sundkvist
Vtistvik 155
833 95 Strömsund
tel 0670-810 42

sTRÖMSUNDS KOMM
Kommunstyrel5en

2010 -12- 3 $ Den 29 dec. 2010

3.000 kr

615 kr

12.500 kr

inkl moms
4. Fiberduk 30 kvadrat

inkl. moms
5. Arbetskostnad grävare, 16 timmar

inkl. moms

Med vänlig hälsning,,,W,
Summa 26.74I kr



Till Flåsjöbygdens vindkraftfond. dec 201 0

Strömsu nd 20.| 0- 12-28

Avser bidrag till:
Installation av ett nytt värmesystem
på bygdegården i Lövberga.

Totalt sökt bidrag på: 104 000-
(etth u nd rafyratuse n kronor)

I I Lövberga bygdegård sfö re n i n g
genom Madelene Pålsson, ordförande

Vid undran:
Madelene pålsson 0670 121003
I i n n eag ard en.265 @hotmai l. co m
Lars-Ake Knutsson 0670-2 I 088

sTRÖM5UNDS !(OMMUN
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Styrelsens sammansättning 20 1 0
Lövberga Bygdegård sfören i ng

Styref sen:

Madelene Pålsson, ordf.
Eskil Hallgren, kassör
Lars-Ake Knutsson, ledamot
Ch ristina Su ndqvist, ledamot

Ann Pålsson, suppl.
Josefin Bloffi, suppl.
Gabriella Sehlin, suppl.
Niklas Ljungberg, suppl.

Valborg Jönsson, revisor
Monica Larsson, revisor
Lena Johansson, revisor, suppl.

Ulf Knutsson, valb.
Christer Norl6n, valb.
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ÖnskemåI om medel ur den sk vindkraftfonden

Det hiir kommer att bli forsta gången, som pengar kommer att ftirdelas ur

den fond, som bildats i anledningav bygget av Havsnäs vindkraftp-k.
Min allmåinna syn åir att investeringar, som finansieras i fiirsta hand bör gynna

flåsjöbygden med omnejd. Dessutom bör det också varaätgärder som är positiva

ftir framtiden ör de miinniskor som bor och verkar i bygden.

I framtiden kommer rent vatten och fisk från dessa vatten att bli mycket

eftersökt. Det kommer att bli en resurs, som mårnga har väldigt svårt att

ftireställa sig idag! Dåirftir bör vi, efter formåga, forvalta värt aw efter vära

örftider på bästa sätt.
Mitt fiirslag till satsning åir därftir att så långt som möjligt göra våra tillflöden
tilt Flåsjön riktigt attraktiva fiir lekande öring. Det innebar att den automatiskt

kommer att tillgodose reproduklionen i framtiden.!

Åtgärder:
1.I samarbete med fiskeenheten på Låinssfyrelsen kartlägga tillflödena och

göra upp en plan avseende l?impliga sträckor ftir åtg?irder.

2.Förhandla med ägare av grävmaskin när det gäller kostnader och

beråiknad tidsåtgang for olika sträckor.
3 .F iskeenheten svarar for utbildning av grävmaskinftirare.

Eftersom det är väldigt svårt att i dagsläget uppskatta den totala

kostnaden är det lämpligt attbö4amed eff belopp på etthundratusen

kronor.(l0O 000 kr) Behövs ytterligare medel så kan de ex sökas ur de

for Flåsjön fonderade pengarna. Idag ca 300 000 kronor. Det är också möjligt
aff återkontma till vindkraftfonden eller till de sk "regleringspengama"

Dessa pengar skall i hög grad gynna fiskevårdande satsningar i Flåsjön.

För att jag skall vara någorlunda såiker päattdetta är en framtidssatsning

som kan gynna fuamtidaentreprenörer i bygden och inte behciver bli
negativt nåir det gäller åtgärder for den hotade storrödingstammen har

jagvanti kontakt med Näslund på Låinsstyrelsen. Han har doktorerat

på röding och har god kåinnedom om den fisken i sjön. Han tycker att

detär en bra ide' att jobba med både rödingstammen och öringen.

Stärkt av positiva signaler från många håll anhåIler jag därfiir om att
100 000 kronor under år 2011 må satsas från vindkrafffonden-
Ansvar och pengar skall naturligtuis skötas av Flåsjöns fiskevårds-
områdesfiirening.


