
     
PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE STÄMMA MED STYRSJÖBO BYFÖRENINGEN 2008-07-30 
 
§ 1 Föreningens ordförande Lars Östberg hälsade de c:a 50 personerna välkomna.  

En tyst minut hölls för de under året bortgångna Sven-Olof Thorén, Birger Liss, Målar Lennart 
 Axelsson samt Astrid Heineman samt en tanke på Linus Oskarsson som ej fick dela jordelivet. 
 Stämman bekräftades utlyst i behörig ordning. 
 
§ 2 Till mötesordförande valdes Lars Östberg. 

 
§ 3 Till mötessekreterare valdes Mats Ogander.  
 
§ 4 Att justera protokollet utsågs Martina Sjöstedt. 
 . 
§ 5 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 6 Verksamhetsberättelse för 06/08 delades ut och godkändes. 
 
§ 7 Ulrika Hermansson redogjorde för ekonomin. Vi har haft större intäkter. 
 
§ 8 Revisionsrapport avgavs av Carl Eliasson som yrkade ansvarsfrihet. 
 
§ 9 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 07/08. 
 
§ 10 Arvoden bestämdes till 1000:- för bystugeföreståndarna resp. kassören samt till hemsidans 
 hjälpsamma upphovsman Göran Blommengren. 
 
§ 11 Till  kassör omvaldes Ulrika Hermansson och till ny ledamot efter Gunnar Östberg valdes Christina 

Östberg-Lindbom, båda för 2 år. Ordförande tackade Gunnar Östberg för mer än 25 års arbete i 
styrelsen och överlämnade en blomsterbukett. 

 
§ 12 Till revisorer omvaldes Carl Eliasson och Lars-Ingvar Målargården. 
 
§ 13 Till valberedning omvaldes Ulla Nordström och Rune Lindbom. 
 
§ 14 Till festkommittén omvaldes Per Friberg. Styrelsen fick i uppdrag att söka 2 ytterligare  personer 
 till kommittén.  
  
§ 15 Till bystugeföreståndare omvaldes Martina Sjöstedt och Jimmy Stenvall 
 
§ 16 - Brevlådornas inbördes ordning skall justeras så att de sitter i vägordning samt vägnummer 

  ordning. Detta skall ske vid  arbetslördag 6 september. Då skall även golv i  
  vedboden byggas. Se kommande avisering på anslagstvlorna. 

 - Vi får ej ha nedsatt hastighet i byn. Vägverket anser att vägen helt naturligt ej tillåter så 
  hög fart som 50 km/tim. Vägen själv inbjuder till fart på 35-40 km/tim. 

   Stämman var ej intresserad av att sätta ut farthinder i form av blomlådor på vägen.  
 
§ 17 Vi har följande nya familjer i byn: Boberg, Eriksson, Fogelström, Högberg, Monie, Norman och 
Åberg. Till de  närvarande familjerna överlämnades  inramad karta över gamla Stysjöbo samt byboken. 
  
§ 18 Följande övriga ärenden togs upp. 

- I samband med uthyrning av bystugan har det förekommit för familjen Holmqvist mycket 
störande aktiviteter, dels ”nedsmutsning” inne på deras tomt. Man var överens om att den 
som hyr skall ha ansvar för att ej gå in på Holmqvists tomt och att detta bör framgå av 
det hyresavtal man tecknar med bystugefogden. 

- Stephan Ulrich framförde önskemålet att ordna gångväg från Gnaggattu upp til Rutgattu. 
Genom att göra besök på plats kan man bedöma erforderlig arbetsinsats för att röja sly.  
Styrelsen skall titta på detta. 

- Likaså föreslog Stephan Ulrich att man i möjligaste mån skulle hålla söndagar motorljuds-
fria i möjligaste mån. Detta accepterades av stämman. 

- Gunnar Stenberg tog upp frågan om dålig lukt i diket vid Bäckbacken. Det har inte varit 
några negativa vattenprover de senare åren och dessutom är de två aktuella fastig-
heternas avlopp med 3-kammarbrunnar och infiltrationsbäddar omgjorda och godkända 
och kontrollerade av miljökontoret. 

- Arne Knutz påpekade att kommunen skickat ut en enkät till byarna. Han bad Martina att 
läsa upp det svar han givit in till kommunen. Det var endast han och Gunnar Östberg som 
fått enkätförfrågan. Arne Knutz hävdade att det endast borde vara fastboende i byn som 
skulle få ha förtroendeposter i byns verksamheter. 

 
§ 20 Ordförande tackade de närvarande och avslutade stämman efter 1 ¼  timme. 
 
 Vid protokollet: 
 Mats Ogander     Justeras: 
       Martina Sjöstedt  
           
      


