Öppet styrelsemöte Kallbygdens Intresseförening
Detta mötesprotokoll är maskerat för att minimera antalet personuppgifter. Uppgifter som
förtroendevalda och namn på mötesordförande, sekreterare samt justerare står dock med.
Original går att erhålla via sekreterare@kallbygden.se

Plats: Digitalt Microsoft Teams
Datum: 15/8 2021 Tid: 19:00 – nästan 22:00 (förlängt nästan en timme e.ö med deltagarna)

Närvarande: 12

§ 60 Ordförande Christer Edshom öppnande mötet och hälsade välkommen till första styrelsemötet
efter sommaren och förklarade varför vi ändrat till digitalt möte. Han presenterade också en idé om att
”öppna styrelsemöten” kan vara bra att göra fysiska och slutna ”vanliga” styrelsemöten göras digitala.
Det tyckte mötet lät bra!!

§ 61 Sittande ordförande Christer Edsholm valdes till mötesordförande.
§ 62 Linda Forss valdes till mötessekreterare.
§ 63 Ambjörn Johansson valdes till justerare.
§ 64 Dagordningen gicks igenom och godkändes efter ändring av punktnumrering som råkat få fel
numrering (övriga frågor, näsa möte och mötets avslutande) i utskicket. Kallrör har en angelägen
vägfråga som ”övrig fråga”
§ 65 Föregående protokoll/ärendelista gicks igenom övergripande på så sätt att ordförande beskrev att
aktuella frågor från ärendelistan har lags in i dagordningen för att inte glömmas bort. Föregående
protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 66 Diverse information från AU
Ansökan om mer ”Bucht-pengar” skickas in till kommunen. Kallbygdens Intresseförening har sökt
mer pengar från kommunen för att ha pengar för att arvodera engagerade personer och därmed
utveckla intresseföreningen. Ordförande skriver ansökan och vi hoppas!
Vinnova-ansökan skjuts på framtiden och mötessekreterare beskrev behovet av att ha medel för att
mäkta söka mer finansiering och stärka vår interna organisation.
Fiskodlingen har vi inte hört så mycket om på senare tid, men ordförande har kollat upp läget för att
förhindra ryktesspridning. Han har pratat med NN och fått veta att satsningen har dragit ut på tiden
efter att fiskeodlingsbolaget ansökt om att få utöka området (geografiskt). Vägen till anläggningen är
byggd. Själva anläggningen är ej påbörjad men de gör inget förrän allt är klart. NN tror att byggstart

kan förväntas till våren. Något som satt käppar i hjulet är strömförsörjningen som kan vara för klen
för behoven. Detta är ännu inte löst, utifrån info från NN. NN dementerade de rykten som påstått att
det skulle saknas finansiering.
Beredningsgruppen ”Lokal demokrati i Kallbygden” har jobbat vidare. 16 svar har kommit in på den
digitala enkät som gått ut. Något fysiskt utskick har ännu inte inte gjorts pga de kommunala
tjänstemännen som behöver hjälpa till med utskick mm, men det ska göras. Beredningsgruppens
medlemmar har dessutom intervjuat några av de som lämnat in digitala svar. Bland resultaten finns ett
uttryckt behov av att få mer löpande information från kommunen. Inte så många har uttryckt behov av
info från Intresseföreningen. Engagemang i olika frågor finns och det finns ett förtroende för politik
som form.
SOT-punkten sköts, testas och underhålls enligt en viss modell och regelbundenhet men Kallbygdens
erbjudande om att mot arvode ta på sig skötseln har nobbats av kommunen. Vi vill säkra för
framtiden och behöver därför ett tydligt avtal med kommunen. Detta motsvarar ca 15 h per år.
Kommunen erbjöd 176, 50kr/h (brandmanstimlön) . Detta har Intresseföreningen förstås nobbat och
framfört till kommunen eftersom det inte är rimligt. Detta förslag till avtal sa Intresseföreningen alltså
nej till o fick stöd från Länsstyrelsen. Det går inte att jämföra med en timlön för en anställd.
Kallbygdens intressförening föreslog att vi skulle begära motsvarande som kommunen tar betalt för
tex livsmedelskontroller ca 5000:- + moms. Mötesdeltagare underströk det orimliga i bli erbjuden
något så lågt som motsvarande en timlön för en anställd och att är bra att ha lokal kompetens för
säkerhet och grundfunktionen med en SOT-punkt. Mötesdeltagare betonar att det är bra att
Intresseföreningen agerar på detta nu och inte sen. Mötesdeltagare lyfte möjligheten att det borde vara
fastighetsbolaget som var utföraren, vilket ordförande höll med om. Mötesdeltagare lyfte frågan
huruvida det fanns driftfinansiering i projektet. Detta, meddelar ordförande, regleras via avtal där
kommunen ska stå för bränsle och service. Kommunen försökte få till ett avtal som skulle innebära att
SOT-punkten skulle kunna flyttas PERMANENT till annan plats. Kommunen försökte också lägga
ansvar och kostnad på Intresseföreningen för skötsel och bränsle. Elen går sannolikt på butikens el.
Det tycker butiken är korrekt.
Utrustning för digitala möten – är finansieringsansökt, beviljat och beställt. Finansiering i form av
bygdemedel 22 000:- . Beställning av skärm + bordsmikrofon/högtalare + dator! Det har nu beställts
ett något dyrare som är extra funktionellt för oss som inte är jättevana. Det dyrare alternativet är nu
valt och överskjutande är taget av de ”buchtpengar” vi satt av för admin/kommunikation!
§ 67 Kommunikation i Kallbygden . En arbetsgrupp bildades efter förre styrelsemötet och har bla
diskuterat behov strategi för bland annat informationsskyltning, organisation av hemsida och
Kallendarium. Två träffar till planeras innan förslag framåt presenteras för styrelsen. Alldeles säkert
är att en långsiktig satsning kräver ett omfattande jobb som förslagsvis görs i tre steg: rejält
planeringjobb inkl plan för genomförande, drift och utveckling m = finansiering samt ett rejält
genomförarjobb för att få på plats = finansiering samt en långsiktig drift och underhåll. I gruppen
ingår 6 deltagare.
Mötesdeltagare tyckte det strategiska greppet är bra.
§ 68 Informationsrunda från byalagen inklusive andra föreningar utifrån olika teman

a) Hur har kommunen kommunicerat med byalagen/andra föreningar angående kommunens
ledprojekt?
Ledprojektet har missat två tillfällen för att informera/ta initiativ i Kallbygdens intresseförening.
Västra Kall: Ingen kommunikation via byalaget.
Konäs: XX berättar att YY i byalaget har skickat ut info/frågor till medlemmar i byalaget ang
ledbehov. Det visade att ingen har något intresse av vare sig skoter- eller sommarleder i Konäs.
Markägare är nog ganska mättade i den här frågan, berättar XX. Det är hårdtrafikerat på leden till
Suljätten. Nu i princip 2-filigt säger XX. Det är många markägare längs vägen. Tidigare spångning
för att skona naturen har inte uppskattats av alla markägare, därför har delar tagits bort. XX betonar
att detta är markägarnas fråga och inte andras.
Kallrör/Vassnäs: Lite inside kring ledprojektet genom VÄSEK – det visar lite att det verkar oklart för
projektansvariga hos Åre kommun att förstå vilken roll Intresseföreningen har.
SKB – ZZ berättade att de haft möte med de tre projektledarna. Detta är fortsättning på den förstudie
som gjordes för 2 eller 3 år sedan. De samlar in synpunkter och önskemål kring leder. De ska hålla på
i tre år. De sammanställer och vill visa hur detta kan skapa en strategi. De satt säkert i två timmar med
div frågor kring äganderätt, kommersiellt mm. De har inte ett öre att ge till Kallbygden och de
kommer bara med tips.
Kalls södra: Ingen kontakt.
Huså: ÅÅ berättade att projektet hör av sig via mail, men ÅÅ har inte mäktat ta detta vidare. Det
finns kanske anledning för oss [Huså] att ta kontakt säger ÄÄ.
Summerat: Detta visar att det inte är lätt och enkelt att mäkta ta emot den här typen av frågor. Det
var inte riktigt begripligt vad de ville erbjuda. Projektets frågor tar massor av tid.
Markägarfrågan är stor och viktig och verkar ha tappats bort.
De statliga lederna sköter Länsstyrelsen genom Christer. Renbetesfrågan och leder och anläggningar
är aktualiserade idag och arrenden som löper ut, förnyas inte men helheten verkar saknas i projektet.
Hur har det fungerat med sommar-Kallendariet?
Västra Kall: Det var för få. Det behövdes fler till brevlådorna och även till affärn. Och det tog tid
innan det kom ut! Det behövdes fler på campingen! Bra om Huså kan ta kallendariet till Digernäset!
Konäs: Det har inte funkat. Har inte delats ut! Bra att veta!
Kallrör/Vassnäs: Fick jättemånga!!! Och de som blev över togs med till ICA!
SKB:Det har funkat!
Kalls södra: Det har funkat!
Huså: Det var tillräckligt många exemplar. Det har funkat.
Summering av sommaren (bland annat pepp-pengar aktiviteterna) och vad är på gång?
Västra Kall: Campingen igång inkl enkla dagligvaror. Fortsatt svårt pga inga norrmän.

Konäs
Kallrör/Vassnäs: De blir fler abonnenter i VA-föreningen. Bygdegården är uthyrd. Rotation i
hyreshus. Skickar ut pappersutckick för betalning av medlemsavgifter och det tar bäst men skickas
även digitalt på facebook och på hemsida. Har varit lite på krigsstigen vad gäller soptunnor! De hör
av sig när det är byalagsmöte och kollar om någon från Intresseföreningen kan vara med.
SKB: Midsommarfirandet i byalagets regi med stöd av pepp-pengar blev jättebra. Det var perfekt
väder med över 60 pers i Nergårdsviken! Lånade midsommarstång från Hembydsgården. Lånade WW
från Huså. Bjöd på hamburgare och dryck. Det enda som saknades var info om hur man blir medlem i
byalaget. Det får bli nästa gång. 2 personer har hållit i vandringar på söndagar – botanik + byhistoria.

Kalls södra: Midsommardagsaktivitet m underhållning tack vare stöd från Region Jämland
Härjedalen, Bryggsegling (PUB m quizz) + Strandhugg (familjeaktivitet) för pepp-pengarna och som
nånslags småtest inför den förhoppningsvisa satsningen på Kallsjöns Regatta nästa år, om finansiering
beviljas.

Huså: Det är generationsskifte Huså Lift. Det finns några spekulantern. En ”Liftgrupp” har bildats
med folk från byn och gruppen är en av spekulanterna. Frågan om livsmedelsbutik i Huså har lyfts vid
ett möte + ett studiebesök + en uppföljande träff planeras till 19 augusti. Beviljade bygdemedel för
VA börjar användas för utbyggnad inom kort!! Det har gjorts en skrotbilsuppstädning och om fler har
den typen av problem så finns det en bra handläggare på Åre kommun och en bra hemsida som är
bilretur.se!

§ 69 Bygdebalans – Lokal Ekonomisk Analys . Bygden jobbar vidare med det statistiska material
över bygdes befolkningsutveckling, inkomster mm som vi fått från SCB tack vare ett samarbete med
Coompanion Jämtland. Mötessekreterare presenterade materialet kost och välkomnade till en
inledande träff för intresserade personer. Träffen planeras till 12 sept kl 14 i Vassnäs. Närvarande vid
mötet meddelade att han ville delta.Mötessekreterare håller i satsningen på uppdrag av Coompanion
och butiksbeshovsinventeringen samt kommunikationsgruppens arbete görs som en del i den
lokalekonomiska analysen.

§ 70 Info om fastighetsbolaget som Intresseföreningen äger: Det har gått trögt att få till ett nytt avtal
med kommunen, har vd berättat för ordförande. Ett nytt, kortsiktigt avtal tom 2022 finns nu. Vd säger
att det beror på att det gäller att hålla avtalet under något visst antal basbelopp för att inte orsaka
någon större upphandling. Det omfattar en liten, liten höjning från tidigare och den avser
kostnadstäckning för lokal = del av fabriken som fastighetsbolaget hyr av EE. Snöröjning har lyfts ut
ur avtalet och lagts på Västgårds bolag.

Framtiden är svårhanterlig eftersom vi inte vet förutsättningar för avtal framåt. Ordföander ännu inte
fått se det nya avtalet. Ordförande har begärt ett möte med vd men inte fått någon respons på detta.

Intresseföreningen behöver ha fastighetsbolaget kvar så länge vi har Butiken, Västgårdsbryggan och
Sotpunkten och det saknas diverse olika viktiga avtal. Det finns också poänger med att ha ett företag
som kan utföra tjänster, kanske inte bara åt Åre kommun, men vi behöver ha en plan för
verksamheten. Det har vi inte ännu och det är trögt med att få åtkomst till information från vd/träfftid,
för att kunna göra en sådan plan tillsammans.

En idé som ordförande och AU har är att istället för att Deloitte hanterar fastighetsbolagets ekonomi,
skulle Intresseföreningens kassör – när vi hittar en sådan – kunna sköta både fastighetsbolagets och
intresseföreningens ekonomi arvoderat. Kanske även den ekonomiska föreningens ? (dvs
Vindkraftsföreningen) Det skulle bli billigare än idag men kräver en gemensam planering och beslut
tillsammans med VD.

Arbetsutskottet(AU) tar tag i frågan och ordförande undrar om vi har någon i styrelsen som är kunnigt
så får ni väldigt gärna vara med. Deltagare ur styrelsen anmälde intresse, kan vara med och ge råd och
stöd eftersom han har en del fastighetsbolag. En grupp som jobbar med detta behöver utvecklas. Steg
1. Se avtalet!

§ 71 Bygdemedel! Det börjar bli dags för nya ansökningar.

TT och II sitter i bygdemedelsarbetsgruppen som gjort sitt bästa för att påverka hur medlen ska
fördelas, principiellt. TT berättar att de satt ihop ett förslag med princip kring hur fördelning av
bygdemedel ska ske med tydliga prioriteringsrutiner samt indelning i kommundelar utifrån
regleringsdammar och avrinning. Där tar Kallbygdens Intresseförening och Hallenbygden i
samverkan en särställning vad gäller bygdedemokratiska förutsättningar att prioritera medlen.

TT har gjort ett förslag som sedan PP på (Åre kommun) har redigerat och det har
bygdemedelsarbetsgruppen haft synpunkter på. Detta ska ut på remiss till föreningar som sökt
bygdemedel de senaste åren. Huvuddragen i förslaget är att man behåller ca 55% av bygdemedlen i
egna bygden + ev extra från andra. För Kallbygden betyder det ett tillskott jmf med tidigare. Det
bygger på något konkret och fysiskt motiverat och stoppar den utveckling som hittills styrt pengar
bort från bygden. Vi har befunnit oss på ett lutande plan där vi långsamt glidit utför. Bra att vi sa
Ottsjö och södra Årefjällen förordar dock ett tjänstemannastyrt poängsystem. Det är begripligt,
eftersom de bygderna inte får tillgång till medel. Det är korrekt utifrån bygdearbetsgruppens sätt att se
och koppla till bygdemedlens syfte som är att ersätta för skada i berörd bygd. Det innebär också att
det är förordat från gruppen att detta inte ska ses som ett bidrag utan som just en ersättning.
Tidigare har kommunen kunnat gå in och prioritera om för att avlasta sin egen ekonomi. Det vill vi
också komma bort från.

Formellt är det länsstyrelsen som fattar beslut. Men de har delegerat prio till kommunen.

Härjedalen har en mkt tydligare potter för olika områden.

OO gav ett perspektiv på frågan genom att undra om det kan finnas något positivt i att någon utifrån
finns med och bedömer.

TT och arbetsgruppen vill hålla ramarna vida när det gäller bygdemedels ändamål, så länge de
tillfaller berörd bygd. Han hänvisade till att det i underlagen för vattendomarna som reglerar
bygdemedlen, finns en tydlig insikt om att förutsättningar och behov ändras över tid och därför
behöver det finnas utrymme att söka bygdemedlen för näringsliv och service utifrån aktuella behöv.
TT fortsatte med att ge exempel på att Länsstyrelsen, tvärt emot den ambitionen hos lagstiftaren, har
försvårat och inte följer lagstiftningen. I dagsläget är det svårt att få medel till näringsliv och svårt till
service. De använder kriterier från olika bidragsgivare fastän dessa kriterier inte finns med i det som
borde gälla för bygdemedel. Framförallt detta att detta är en ersättning och inget bidrag, samt att det
ska tillfalla berörd bygd.

MM påminde om att förr kunde företag söka bygdemedel och lyfte i samma veva en fråga som
Kolåsens fjällhotell har efterfrågat och som bygden kanske skulle kunna samverka kring vid
bygdemedelsansökningar - laddstolpar för elbilar runt Kallsjön!

Så åter till själva ansökningarna. Nu börjar det bli dags igen!! Det är viktigt att ta med denna
påminnelse till byalagen. Bra om det kommer in många ansökningar. Sist fick vi nästan alla
beviljade!

§ 72 LEADER-ansökning för Kallsjöns regatta är inskickad med intresseföreningen som projektägare.
11 ansvarar tillsammans med 22 och 33. Även slyröjningsprojektet skulle skickas som en ny ansökan
genom 44/55 men i dagsläget har intresseföreningen inte fått någon information om den är gjord.

§ 73 Cyklingssatsning i Ehdsbacken! 77 informerade om den samverkan som pågår mellan 99 och
utförscyklisterna. Ev är projektsatsningar pågång och ev vore det bra med en organisation som
Intresseföreningen som en projektägare. Eller någon annan. Viktigast att helt enkelt veta om att det
satsas och vills framåt. (Nedåt!)

§ 74 Övriga frågor
Vägen till gränsen är undermålig.

Kallsedet till norska gränsen är bedrövlig. Anjansvägen...helt bedrövlig och har inte hyvlat en enda
gång i sommar. Den håller på att förstöras. Det jobb som gjorts blir ogjort. Kan vi trycka på. Vad
säger vi?! Kan detta vara en del det samtal som Huså för med Trafikverket och Åre kommun? Möte
planeras till 30 aug!

Rastplatser och bänkar. Det behövs fler rastbänkar längs vägen – tex Berge, Sulviken ev Slätte.
Stryån. Men vi behöver någon slags organisation och finansiering. Detta passar också bra in i en
kommunikations/informationssatsning och tas med till kommunikationsgruppen.

Skyltar!! Det behövs skyltas så att det blir välkomnande. Kommunikationsgruppen tar med sig frågan.

§ 75 Nästa möte 24 oktober. Öppet styrelsemöte. Om Bygdegården i Vassnäs inte är uthyrd blir mötet
i Vassnäs. I annat fall i Kall. Mötet blir fysiskt OCH digitalt!!! Då blir det lättare för alla att faktiskt
delta.

§ 76 Mötesordförande Christer Edsholm tackade alla ledamöter för överdragen tid och avslutade
mötet.

Mötesordförande -

Mötessekreterare -

___________________

____________________

Justerare –

______________________

