
Protokoll 7    Lauker- Lövvikens Byastugeförening 2013-10-08.         Sid. 1 (4). 
 
Närvarande: Ordförande  Tommy Berglund 

Vice ordf  Sture Johansson 
Sekreterare  Hjördis Eklund 
Ledamot   Bernt Lundberg 
Ledamot  Lars-Åke Grönlund 
 

Frånvarande: Kassör   Ann-Marie Enberg 
Ledamot  Per-Erik Karlsson 
Ledamot                         Monica Sandberg 
Ledamot  Anna Lindblom 
Suppleant  Åke Oskarsson 
Suppleant  Jimmy Larsson 
 

 
1.Val av justerare. 

Jämte ordföranden valdes Sture Johansson att justera dagens protokoll. 

2. Föredragningslista. 

Föredragningslistan godkändes.  

3. Uppföljning av protokoll  13-10-08 

 Termostat till herrduschen 

Termostat är utbytt till den som skänkts av Lars-Åke Grönlund. Under Laukerlöpet hade 

gäster påpekat att vattnet är för varmt och går ej att ställa om till lägre temperatur. Tommy 

och Lars-Åke kontrollerade den 8 oktober vattentemperaturen i herrduschen. Det stämmer att 

vattnet är varmt och går ej att ställa till lägre temperatur. Vad ska göras? Köpa ny 

duschblandare? 

 Kökskranen 

Vredet på kökskranen är åtgärdad. Comfort har lämnat en reservdel till handtaget om det 

framöver skulle börja glappa igen. Reservdelen är i inneförrådet i en plastlåda märkt 

”reservdel till kökskran”.  

 Skyltar rådjur och hembygdsmuseum 

Bernt Lundberg blev åter tillfrågad om att måla skyltarna ”Varning rådjur”. 

 Bredband 

Information från Glen Eriksson: ”Vi har satt upp en kundenhet i byastugan i Lauker. Ni kan 

prova att ansluta er där, det ska fungera nu. När jag har gjort klart hela vägen, meddelar jag 

detta och då får ni anteckna ett abonnemang hos lämplig leverantör. Till dess kan ni köra 

gratis på den förbindelse som finns där nu. Ber om ursäkt att det tagit lång tid. Mvh Glen” 
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 Svar på Bygdemedelsansökan. 

Sture har pratat med Sven-Olof Granlund. För att förening ska få del av bygdemedel så ska 

ansökningen handla om tillväxt enligt Tillväxtenheten. 

 Planering av datum då stadgarna ska vara genomläst av styrelsen. 

Planera in detta till styrelsemöte i november-december. 

 Elavtal 

Tommy Berglund har tecknat ettårsavtal med Vattenfall. 74 öre /kwh. 

4. Ekonomi 

Ordinarie företagskonto 65 499 kr 82 öre  Denna summa var det den 27 augusti.  

5. Ansökan om medel till inköp av hjärtstartare. 

Närvarande under mötet var överens om att söka medel hos Lokaföreningen Hjärt-Lung, 

Sparbanken Nord, och Lions i Arvidsjaur. Hjördis fick uppdraget att skriva ansökningarna. 

6. Genomgång av ”arbetsgruppens” inventering gällande långtidsinköp. 

Hjördis presenterade offerterna från Elkedjan och Elon i Arvidsjaur. Närvarande på mötet 

ville även ha in offert från Lundströms Elektriska. ”Arbetsgruppen” fick delegering att se 

igenom offerterna på nytt då även offerten från Lundströms Elektriska har inkommit och 

bestämma för de billigaste alternativen på varje ställe. 

7.  Genomgång av ”arbetsgruppens” inventering gällande reparationer, 
byggnationer i byastugan 

Hjördis presenterade ”arbetsgruppens” inventering. Se bilaga.  

Förslag: Starta studiecirkel i slutet av januari 2014 och prioritera samt genomföra 

reparationer och byggnationer. 

8. Ansökan om bygdemedel som ska vara inlämnad senast 15 oktober. 

Marita Hägglund skriver ansökan. Medel ansöks för att kunna ordna  

skridskoplan/fotbollsplan. Kriterier för bygdemedel handlar om tillväxt. 

9. Övriga frågor: 

a. Café och insamling Världens Barn 13 oktober kl 13-15. 

Marita organiserar genomförandet. Personer som blivit tillfrågade om att baka är bl.a. Eva 

Karlsson, Madeleine Löf, Hjördis Eklund, Marita Hägglund, Lotta Jonsson m.fl. 
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b. Spårdragare 

Hjördis informerade om att Marita Hägglund har samarbete med Norén på Tillväxtenheten 

om att köpa en spårdragare. Norén skulle kunna ordna så att Lauker-Lövvikens 

Byastugeförening skulle få ekonomisk hjälp till inköp av spårdragare. Lauker-Lövvikens 

byastugeförening kan bidra med 3000 kr till detta inköp. Marita håller i detta ärende. 

c. Medlemsavgiftsinbetalningar. 

Bernt Lundberg kom med förslag att då föreningen har aktiviteter ex julfest, Laukerdagen, 

Laukerlöpet etc så skulle det vara en från föreningen som sitter med ett anslag ” Här kan du  

betala medlemsavgiften om du inte har gjort detta”. Då kan medlemmen få betala direkt. 

Detta kan vara ett sätt att värva medlemmar och medlemmen som glömt att betala in har 

möjlighet att göra detta på enkelt sätt. Dessutom kan man ha gjort i ordning 

informationsmaterial som visar vad föreningen har för aktiviteter etc. 

d. Farsdagscafé den 10 november kl.13-14. 

Närvarande på mötet föreslog att ”arbetsgruppen ” som inventerat inköp och reparationer 

ansvarar för genomförandet av farsdagscaféet. Hjördis informerar ”arbetsgruppen”. 

e. Sand till sandlådan. 

Tommy Berglund ordnar med sand så tillgång till sand finns då det blir halkiga tider. 

f. Information översiktsplan Arvidsjaur kommun. 

Tommy har varit till Arvidsjaur och tagit del av översiktplan som gäller biltestverksamhet i 

Arvidsjaur kommun. Chefen från Tillväxtenheten Ann-Kristine Vinka hade informerat om 

vilka tankar det finns om hur utbyggnaden kommer att genomföras av biltestverksamheten 

inom kommunen. 

Tommy Berglund kommer att bjuda chefen för Tillväxtenheten Ann-Kristine Vinka till 

Lauker så att Laukerborna har möjlighet att ställa frågor och komma med idéer om hur Lauker 

med omnejd kan ingå i biltestverksamheten.  

g. Tallrikar av spån med bomärke och stämpel Lauker-Lövvikens byastugeförening. 

Lars-Åke Grönlund informerade om tallrikar av spån som Eli Johansson tillverkar. Tanken är 

att Lauker-Lövvikens Byastugeförening köper tallrikarna av Eli och säljer vidare som en 

speciell produkt från Lauker. Mari Grönlund genomför marknadsundersökning för att få 

begrepp om hur efterfrågan kan bli då det gäller dessa tallrikar. 
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10. Nästa styrelsemöte:                     

Tisdagen den 19 november  2013 kl. 18.00 

  

……………………………………………………………….. 

Tommy Berglund Ordförande 

  

  

……………………………………………………………… 

Hjördis Eklund  Sekreterare 

  

  

………………………………………………………………- 

Sture Johansson  Justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1. 

 

 

 

  

Arbetsgrupp – översyn av inköp till byastugan . Träff den 17 september 2013 kl. 18. 

 

 

Deltagare:  Marita Hägglund 

Maj-Britt Hedlund 

Mari Grönlund 

Ann-Louise Högbergh 

Hjördis Eklund 

 

 

Behov: 2 spisar med 2 ugnar inklusive varmluft och vanliga plattor  ( 69 cm) 

 Kylskåp 179 cm 

 Frysskåp  fullhöjd 

 Tvättmaskin minsta storleken och toppmatad 

 Strykjärn 

 2 brolampor  vibrationssäkra 

 6 väggbelysningar i stora rummet som ersätter nuvarande plafonder 

6 taklamor i hallen som ersätter nuvarande lampor 

Hjördis inhämtar offert hos Elkedjan och ELON, Lino möbler. 

 

 

 Städutrustning:  

2 skafthållare till städvagn 

1 moppskaft (439kr) 

 4 våta moppgarn (130 kr/st) 

4 torra moppgarn 130 kr/st) 

Ann-Louise ansvarar för inköp. 

 

 

 

Övrigt: 

Torkställning 

Strykbräda 

10 l rostfri gryta 

Verktygslåda 

Maj-Britt ansvarar för inköp. 
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Översyn av vad som behöver repareras, byggas etc: 

 Kolla belysning av nödingången på utsidan av huset. 

 Klä om eller byta skruvar på 6 stolar 

 Förlänga diskbänk, så att korgar kan lyftas upp på diskbänken och vidare mot kanten. 

Torkas och transporteras på plats med ristfria vagnen. 

 Är det möjligt att ta ner spaljen i hallen så det blir plats för pingisbord och White-

Board. Fallrisk då benen på tavlan sticker ut. 

 Då det är mycket folk kan dessa krokar ersättas med klädställning som sätts ihop innan 

dessa tillfällen.  Klädställningen plockas isär och är lätt att förvara till nästa 

tillställning. 

 Lägga golv i förrådet på loftet . sätta upp hyllor och ordna med belysning inne i detta 

förråd. 

 Är det möjligt att ersätta dörr med veckdörr  i öppningen hall till kök? 

 Takfäste till OH-kanon + uppmontering. Enkelt att koppla till kanonen och slippa lösa 

sladdar på golvet. Halkrisk! 

 Ny matta på golv och ”vägg i herr-rummet.” 

 Kontroll av situationen då det gäller taket på byastugan. Vid surströmmings tillika 

medlemsmötet framkom det att taket har sjunkit in då byastugan var uppförd och att 

det har ej skett nedsjunkning på senaste tiden. 

 Eldstäder med bänkar nära byastugan och  bakvalet vid tjärn. Byastugeföreningen 

håller med material och Ideum bygger. 

 Röjning av pulkbacken. Kontakta Ideum. 

 Bredare vid duk ( låg prioritet) 

 Byta kontakt på lampan som står på fönsterbrädan i hallen. Maj-Britt ansvarar att 

detta blir gjort. 

 Vad kan göras med toaletterna för att få förrådsutrymme? 

Förslag: I studiecirkelmodell genomföra reparationer och byggnationer.  

 


