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Närvarande: Sekreterare  Hjördis Eklund 

Ledamot                     Monica Sandberg 
Ledamot  Lars-Åke Grönlund 
Ledamot   Per-Erik Karlsson 
Ledamot   Anna Lindblom 
 

Frånvarande: Ordförande  Tommy Berglund 
Kassör  Ann-Marie Enberg 
Ledamot   Bernt Lundberg 
Vice ordförande Sture Johansson 
Suppleant  Åke Oskarsson 
Suppleant  Jimmy Larsson 
 

1. Val av ordförande för mötet. 
Per-Erik Karlsson efetrsom Tommy Berglund ej kunde närvara. 

 

2.Val av justerare. 
Jämte ordföranden valdes Monica Sandberg att justera dagens protokoll. 

 
3. Föredragningslista. 
Föredragningslistan godkändes.  

 
4. Uppföljning av protokoll  13-04-16 

 Bardisken 

Lars-Åke har ordnat med glasskiva. 

 Broschyr om Lauker 

Arbetet pågår. Se protokoll 121011 Hjördis hör med Inger Karlsson och Madeleine Löf om 

hur arbetet fortskrider. 

 Grind till trappa 

Grind är på plats, såväl uppe som längst ner i trappan.  

 Hemsidan 

Monica och Ann-Marie kommer att ordna så att Antes gården kommer att finnas på hemsidan. 

Arbetet pågår. 

 Termostat till herrduschen 

Lars-Åke kommer att skänka begagnad termostat. 

 Diverse reparationer som gäller rörmokarinsats. 

-termostat behöver bytas i herrduschen( Lars-Åke skänkt) 

-säkerhetsventil till varmvattenberedaren läcker 

-montera ner pissoaren 

- kontrollera den nya kranen på diskbänken, för vredet går trögt. 

Anna tar kontakt med Comfort för att få åtgärdat ovanstående. 

 Skyltar rådjur och hembygdsmuseum 

Lars-Åke Grönlund kontaktar Bernt Lundberg om tillverkning av skyltarna.     

 Stadgar Lauker-Lövvikens byastugeförening 

Styrelsen har genomfört översyn av stadgarna och kommit med förslag på ändringar. Planera in när 

stadgeändringarna ska resoneras på ett styrelsemöte under hösten. Förslagen kommer att presenteras under 

årsmötet 2014 och 2015. 
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 Massage 

Första besöket av massören Sofia Johansson har genomförts. Kunderna har positiva  upplevelser av 

behandlingarna. 

Datum för möjlighet att boka sig för behandlingar blir den 24/6, 2/9, 28/10 2013. 

Hjördis sätter upp lista på byastugan för att intresserade ska kunna anteckna sitt namn om man vill ha 

massage.  

 Städdag måndagen den 3 juni 2013 kl. 18.00 

Hjördis skriver städ- och reparationslista och hänger upp på byastugan. 

Röjning runt stuga. 

Kratta 

Flytta lådan avsedd för sand. 

Kolla brotaket 

Måla bron och behandla brogolvet. 

Se över handikapprampen 

Fälla ner flaggstången och kolla storlek på knopp och längden på ny flaggstångslina. 

Fylla gropen i infarten till byastugan. 

Putsa fönster. 

Städa inomhus. 

Behandla utedassen på badstranden. 

Städa på badstranden. 

Klä om 5 tygstolar ( stolarna är placerade bakom bardisken). 

Behandla broarna över vattendragen utmed tjärn. 

Städa bagarstugan ( Anna och Hjördis) 

Klä sidan av diskbänken med plåt för att förhindra att vatten kommer mellan diskbänken och diskmaskinen. 

 

Under kvällen får vi njuta av våfflor. 

 

5. Ekonomi 
Ordinarie företagskonto 69 329 kr 25 öre 

 
6. Övriga frågor: 
a. Bredband 
Under senaste Framtidsträffen tog Nils Eklund och Marita Hägglund på sig att  kolla upp vad som behövs 

för att få igång fungerade bredband till byastugan. Lotta Jonsson har haft kontakt med Glenn Eriksson den 

15/5-13. Vad som behövs är fiberomvandlare som kostar 1500 kr exklusive. Glenn Eriksson kan genomföra 

kopplingen. När detta är gjort är det dags att kontakta NTC för inköp av Router som kostar ca 1000 kr. 

Avtal med operatör är det sista och då kan internettrafiken vara igång. Styrelsen kom överens om att de som 

tagit på sig uppdraget ( Nils och Marita) kontaktar Glenn Eriksson och NTC om router och priser på olika 

avtal för trafiken. Då prisuppgifter har tagits fram skall dessa presenteras för styrelsen och styrelsen tar 

beslut om vilket avtal som ska beställas. 

Hjördis har informerat Lotta Jonsson om vad styrelsen kom fram till och Lotta skulle kontakta Marita 

Hägglund. 

b. Svar bygdemedelsansökningen 

FAB har av kommunfullmäktige blivit utsedd till remissinstans då det gäller ansökningar av bygdemedel.  

Ansökningarna är ej behandlade. Tommy Berglund fick i uppdrag att kontakta Viveka Lindqvist, ordförande 

i FAB, för att få mer information i frågan. 
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c. Planering motionsdans 1 juni 2013 

Hjördis fick i uppdrag att annonsera i Annons-X.  

Annons-x hade stoppdatum den 15/5-13. Då tog Hjördis kontakt med lokala tidningar och beställde annons i 

det som heter A-paketet och annonseringen sker i Piteåtidningen och Norra Västerbotten den 28/5 och 31/5-

2013. Annonsstorleken 38x 43 mm. Kostnad 887 kr ( inklusive moms)+fakturering. Kontaktperson 

Elisabeth Nyström. 

d. Planering morsdagscafé 26/5 kl. 13.00-14.30 

De som ansbara för genomförandet är Monica Sandberg, Anna Lindblom, Gudrun Lindberg och Tommy 

Berglund. 

e. Bagarstuga 

Martin Öberg kontaktas om att snickra en vedlåda till bagarstugan storlek djup 40x längd 140x höjd 50cm. 

Hjördis köper en matta till bagarstugebron. 

f. Ansökning av bidrag från Allmänningen för inköp av hjärtstartare. 

Ansökning inlämnad den 20/5-13. Ansökningen undertecknad av Tommy Berglund ( styrelsen Lauker-

Lövvikens byastugeförening), Eli Johansson (styrelsen Lauker Byamän), Per-Erik Karlsson ( markägare). 

g.Långtidsplanering av inköp. 

Under hösten 2013 planera ett datum för att göra en planering av inköp till byastugan : 

-spisar till köket 

-koppar 

-sensorlampor till bron, m.m. 

Ha genomgång av byastugan och långtidsplanera och även ha möjlighet att ansöka om bygdemedel som ska 

var inlämnat i november 2013. 

h. Besök av forskare Jonas Ideström vid Svenska kyrkan i Uppsala. 

Jonas håller i ett projekt som handlar om Svenska kyrkan i landsbygd. Arvidsjaur kommun ingår i studien. 

Jonas har varit in på Laukers hemsida och fick den uppfattningen att arbetet i byn Lauker verkar intressent. 

Den 18 maj besöker Jonas Lauker och samtalar bl.a. med Gunnel Johansson och Monica Sandberg. 

i. Badstranden 

Arrendet mellan Arvidsjaur kommun och markägarna till badstranden varar till 2020. Kopia finns i pärmen i 

kopieringsrummet och i pärmen med lagfarten. 

j. Loppis den 18/5-13 

Grejerna som blir kvar efter avslutad loppis ska transporteras ifrån byastugan. 

k. Inköp av trappstol och koppar. 

Hjördis kontaktar Maj-Britt Hedlund om att handla trappstolen och 4 dussin koppar då Maj-Britt besöker 

IKEA. 

 

7. Nästa styrelsemöte:                     
18 juni 2013 kl. 18.00 

 

……………………………………………………………….. 

Per-Erik Karlsson t.f.ordförande 

 

 

……………………………………………………………… 

Hjördis Eklund  Sekreterare 

 

 

………………………………………………………………- 

Monica Sandberg  Justerare 


