
  
   

 

Dagordning: 

§1 Mötets öppnande 
Oskar hälsar alla välkommen. 

§2 Val av sekreterare och justerare 
Mötet valde Robert till sekreterare och Jakob samt Fredrik till justerare. 

§3 Närvarande 
Oskar, Fredrik, Robert och Jakob. 

§4 Godkännande av dagordningen 
Dagens dagordning godkändes. 

§5 Uppföljning av föregående styrelsemöte, uppläsning av protokoll. 
Föregående protokoll lästes genom.  
Vi noterar att ingen anmälde intresse av att arrangera ett midsommarfirande i byn. Likaså 
blev cykelfesten inställd p.g.a. för få anmälda. 

§6 Avrapportering Byarundan 
Byarundan blev en väldigt lyckad tillställning! Bra uppslutning, gott väder och glada 
deltagare. Ekonomiskt drog vi in 1710 kr i kontanter och 1760 kr via Swish, ca 70 
hamburgerköpare. 

§7 Avrapportering föreningsmöte 

Minnesanteckningar förda vid föreningsmöte 20160620 i Baklängan 

Oskar hälsar välkommen och ger en kort bakgrund: 

• Bagarstugan och Baklängan är i stort behov av renovering. 
• Skellefteå Kommun planerar att stänga Förskolan Pigan som inryms i Byagården (fd. 

Bönhuset). Lokalen ägs av Frostkåge Samfällighetsförening. I samband med 
samfällighetens årsmöte lyftes frågan kring vad som kommer att hända med 
Byagården när kommunen säger upp hyresavtalet med Samfälligheten. Styrelsen för 
Frostkåge Byaförening visade ett intresse för att undersöka möjligheten till att 
renovera Byagården så att det skulle bli en samlingslokal för byns invånare. 
Samfällighetsföreningens årsmöte ställde sig positiva till att Byaföreningen skulle 
undersöka med medlemmarna i föreningen om detta kunde vara möjligt. 
 

Frostkåge är i behov av en välfungerande samlingslokal. Utifrån ovanstående beskrivning 
så finns det två alternativ. 

1. Renovera Bagarstugan och Baklängan. 
2. Förskolan Pigan 
 

Tankar och tyckanden från föreningens medlemmar: 

• Driftskostnader Pigan? Omfattande och kostsamma renoveringar! 
• Stora kostnader – hur finansiera? 
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• Vad händer med Bagarstugan och Baklängan om alternativ 2 verkställs? 
• Arrendekontrakt för tomten där Bagarstuga/Baklängan är belägen. Hur många år är 

kvar innan omförhandling ska ske av kontraktet?  
• Lägg ner projekt Pigan – Bagarstugan och Baklängan ska vara kvar! 

 

Sammanfattningsvis utifrån ovanståendediskussioner så har det tydligt framkommit 
bland de närvarande medlemmarna att Bagarstuga och Baklänga ska renoveras. 

Till att börja med tillsätts en arbetsgrupp som får till uppdrag att undersöka och komma 
med förslag på vad som ska göras utifrån de behov som finns. Gruppen ska också komma 
med en kostnadskalkyl. 

Arbetsgruppen består av: 

Marianne Lindholm 

Pernilla Lindström 

Anna Westermark 

Daniel Fahlgren 

Lena Fahlgren 

Samt en representant från styrelsen. Oskar undersöker vem som kan ta på sig uppdraget. 

 

Plan för arbetsgruppens arbete: Uppstart efter semestern – visa upp en plan vid jul. 

 

• Den lilla lekplatsen som finns vid Bagarstugan har gjort sitt på den platsen. Det finns 
kanske någon i byn som är intresserad av lekredskapen (rutschkana och 
gungställning). Fredrik lägger ut en förfrågan på facebook – Frostkåge om det finns 
något intresse hos någon i byn att köpa lekredskapen för en billig penning. 

 

• Ove Lundqvist anmäler att han kan vara behjälplig vid förflyttning av lekredskapen. 
 

• Johan Melin tar på sig att klippa gräset vid Bagarstugan under sommaren. 
 

• I vilket skick är bänkarna vid grillringen? 
 

• Hur stor är inkomsten på uthyrning av Bagarstugan och Baklängan? Medlemmarna 
framför önskemål om vikten av att inkomsten tydligt redovisas.  
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• Frågan lyfts kring tydligt reglemente kring uthyrning av lokalerna. Går det att styra 
upp detta mer ex. höja åldern för att få hyra, depositionsavgift och kontroll efter 
uthyrning…Denna fråga får styrelsen arbeta vidare med! 

 

Vid tangentbordet 

/Birgitta Lundmark 

Efter föreningsmötet har medlemmar som inte kunnat närvara kontaktat styrelsen 
med en önskan om att det satsas på nuvarande Byahuset (Pigan) den dagen den blir 
aktuellt.  

Styrelsen väljer att avvakta utvecklingen i nuläget. 

§8 Frostkåge triathlon 
Byaföreningen har gått in och stöttat Frostkåge Triathlon, Thea Lundgren, med cirka 1500 kr 
för framställning av snygga och professionella deltagararmband. 
Vidare försöker vi dra dit medhjälpare som kan underlätta under dagen. 

§9 Höstfesten 
Datum, prel 15 oktober 
Plats, kolla med Solvik 
Mat, kolla med Solvik 
Aktivitet?  Avtackning av Josse, Foto quiz 
Marknadsföring, Utskick görs Facebook hemsida samt infotavlan 
 
Jakob kollar på buffe med efterrätt samt om datumet är möjligt 
 

§10 Förhållningsregler, rutiner bagarstugan. 
Städregler/instruktion, skylt nära ingång + städskrubben. Oskar fixar detta. 
Incidenter om någonting går sönder, detta måste vi tydligare rutiner på. 
Städningen kontrolleras efter att lokalen är uthyrd av ”besiktningsgruppen”  är den inte 
städad tas avgiften ut. 
 
 

§11 Övriga ärenden och frågor 
 
- Skidspåret, lägga ut bark på den nyare delen för att få bra underlag.  

o Fredrik kollar möjligheten att få sponsring av Kåge sågen. 
o Jakob kollar att detta är ok för markägare, 
o Oskar skickar ut om arbetskväll i motionsspåret. 

- Motionsaktivteten, hur få bättre uppslutning de 3 sista söndagarna. 
 

§12 Nästa Styrelsemöte 
2016-09-06 18:30 hos Fredrik 

Dag som ovan 
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_________________________________ 

Robert Ylivainio, sekreterare 

 

Justeras    Justeras 

     

__________________________________  __________________________________ 

Fredrik Lindström   Jakob Berglund 
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