Öppet styrelsemöte Kallbygdens Intresseförening
Detta protokoll är anpassat för att minimera mängden personuppgifter.
Originalprotokoll finns hos intresseföreningens styrelse.
Plats: Församlingsgården i Kall eller digitalt via Microsoft Teams
Datum: 24/10 2021
Tid: 19:00-21:00
23 närvarande.
§ 77 Mötets öppnande
Intresseföreningens ordförande öppnade mötet
§ 78 Val av mötesordförande
Christer Edsholm
§ 79 Val av mötessekreterare
Anders Wittenström
§ 80 Val av justerare
Ambjörn Johansson
§ 81 Genomgång och godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes
§ 82 Föregående protokoll/ärendelista
Ströks på grund av att mötet prioriterade mötestiden för punkterna gällande lokal
demokratimodell. Föregående protokoll har skickats ut till byalagens representanter och
publicerats på kallbygden.com
Lokal Demokratimodell för Kallbygden
§ 83 Introduktion – uppdraget, nya, medvetna förutsättningar & gamla, kloka erfarenheter
Presentation i form av bildspel. Bildspel bifogas mötesprotokollet.
§ 84 Resultat från enkät och intervjuer – presentation och reflektion
Presentation av i form av bildspel. Bildspel bifogas mötesprotokollet.
Synpunkter under mötet:
Tillgången till bredband är viktig för att få full täckning vilket skulle möjliggöra att fler/alla kan
delta i exempelvis möten likt detta.

Fråga om den kommunala service som avsågs bland svaren i enkäten avsåg skola och
äldreomsorgen eller även statlig och mellanstatlig service. Svaren avsåg skola/äldreomsorg.
§ 85 Fördjupade frågor med utgångspunkt i enkäten – work-shop!
Mötet delades upp i grupper om tre och fick tre frågor att besvara (fetmarkerade nedan).
Svaren på frågorna från de olika grupperna sammanfattas nedan.
Fråga 1. Vilka framtidsfrågor är viktiga för Kallbygden
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Möjlighet att göra bostadskarriär, där behöver kommunen vara en hjälpande hand.
Serviceställen måste få bättre möjlighet till tätare leveranser.
Flera etableringar av stora företag.
Hållbarhet, permanentboende, butik, förnyelsebar energi, vägplan. Utvecklande av
lokala näringar.
Bättre kommunikationer, bussgods, kollektivtrafik.
Möjligheten och rättigheten till grundläggande infrastruktur ”Bredband, telefoni”.
Mobiltelefoni är grunden, den ”slutliga” bredbandsutbyggnaden är svår. Möjligheten
att konvertera fritidsboende ökar med bredband etcetera. Även vägar.
Folk måste kunna arbeta i bygden, att det finns basal service, småföretagares
förutsättningar är viktig att beakta.
Behålla den offentliga och privata service som idag finns som ett minimum
Utveckling behöver inte betyda mer och fler, utan den kan bygga på befintliga
strukturer. Behöver beakta vad som gör bygden till den plats som människor vill bo i
när exempelvis exploatering diskuteras.
Större fokus på landskapet och dess historia och de möjligheter som landskapet och
historian bereder både för de befintliga och potentiellt nya invånare.
Att turismutvecklingen sker på ett hållbart vis, så att den blir accepterad.
Att föreningslivet spelar en viktig roll och behöver utvecklas och stöttas vidare.

Fråga 2. Hur vill du kunna påverka de frågor och de beslut om Kallbygden som rör
kommunal verksamhet.
•
•
•

•
•
•
•

Vi vill inte påverka utan få stöd från engagerade tjänstemän i syfte att utveckla
näringsliv och lokal utveckling.
Vara delaktig vid upphandlingar för att underlaget ska vara så bra som möjligt för
bygden.
Öppen dialog med kommunen vid exempelvis temamöten där enskilda frågor kan
avhandlas. ”Q&A”, frågor och svar. Där kan intresseföreningen vara de som
tillsammans med kommunen planerar dessa möten.
Permanentboende är en viktig framtidsfråga, bygglov och detaljplan är processer
som kan/bör snabbas på. Finns numera en privat initiativrätt för detaljplaner.
Viktigt att närboendes perspektiv beaktas vid utvecklingar.
Vikten av att kunna påverka, behålla och delta i kvalité i exempelvis barnomsorgen.
Vikten av att förstå och tänka på vilka som framför bygdens frågor nu när det inte går
att rösta fram representanter i områdesstyrelsen.

Fråga 3. Övriga frågor.
•
•
•
•

Vägarna måste förbättras för att utveckling av bygden ska vara möjlig.
Hur kan projekt drivas för att få saker på rull och gående.
Barn och ungdomsverksamhet är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv.
Seniorkraft.

§ 86 Vill någon bli intervjuad under hösten/vintern?
Punkten ströks
§ 87 Info om enkätutskick tidigt i november
Viktigt att så många som möjligt svarar.
Lokal organisation, information/kommunikation & kommersiell service som delar i
Kallbygdens lokala ekonomi
§ 88 Organisation, kommunikation och information för delaktighet, tillhörighet och utveckling
Mindre arbetsgrupp har arbetat med frågan. Gruppen har identifierat fem fokusområden för
kommunikation.
•
•
•
•
•

www.kallbygden.com
Kallendariet
Informationsflöden i bygden – rutiner och arbetssätt
Grafisk profil och fysiska skyltar som välkomnar till Kallbygden
Långsiktig, formaliserad kommunikation mellan Åre kommun och bygden

Informationen i sin helhet bifogas mötesprotokollet.
§ 89 Kommersiell service – butik och bränsle, behov och lösningar
Finns ett nätverk i Huså som aktualiserat behovet av kommersiell service både avseende
mat och drivmedel i Huså. Finns medel att söka för att ta frågan vidare. En invit till Västra
Kall där frågan lyfts tidigare.
Diskussion kring problematiken att involvera vissa grupper i byarna (barnfamiljer).
Framgångsfaktor har varit att engagera personer genom att delegera avgränsade
frågor/uppgifter. Synpunkt från mötet var att bjuda in till korta tidsbegränsade möten med
tydliga frågeställningar för att göra det enklare för dessa grupper att delta.
§ 90 Lokalekonomisk statistik – förutsättningar för vägen vidare, prioriterade satsningar och
beslutsunderlag
Finns en mindre arbetsgrupp som diskuterar den lokalekonomiska analysen.
§ 91 Samlad bild att göra avstamp från ”Bygdebalans i Kallbygden – lokal ekonomi och lokal
demokrati”
Ströks
§ 92 Påminnelse bygdemedelansökan

Nästa möte är öppet presentationsmöte av bygdemedelsansökningar. Viktigt att alla som
söker bygdemedel för Kallbygden deltar vid denna presentation. Sök för allt. Formaliteter
för bygdemedelsansökan finns att nå i senaste numret av Kallendariet.
§ 93 Informationsrunda från byalagen inklusive andra föreningar
Ströks
§ 94 Övriga frågor
Fråga om det finns aktuell information om fiskodlingen. Intresseföreningen undersöker
möjlighet att få information direkt från bolaget själva.
§ 95 Nästa möte
Söndag 28 november: Församlingsgården i Kall (digitalt) – Öppet presentationsmöte för
bygdemedelsansökningar
§ 96 Mötets avslutande
Christer avslutade mötet

Mötesordförande

Mötessekreterare
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Anders Wittenström
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Justerare
Ambjörn Johansson
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