
Protokoll fört vid 2022 års bystämma i Oxbergs Byalag  
Plats: Bygården Oxberg 
Tid: 2022-04-24 kl. 16.00 
Bilagor: Dagordning; Verksamhetsberättelse; Revisionsberättelse; Budget; Verksamhetsplan och 
Deltagarlista. 
 
§1. Stämman öppnades och ordförande Kjell Sverre hälsade de  

närvarande välkomna. 

§2.    Till ordförande för stämman valdes Kjell Sverre och till  

   sekreterare valdes Linda Johnsson 

§3. Till Justeringsmän valdes Leif Lekander och Börje Spännar 

§4.    På fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst svarade stämman ja. 

 

§5.    Dagordningen fastställdes av stämman enligt liggande förslag. 

 

§6. Styrelsens skriftliga verksamhetsberättelser för 2021 föredrogs av ordföranden Kjell Sverre 

och kompletterades även med information av resultat- o balansräkning enligt bilaga av 

kassören J-O Håmås 

Verksamhetsberättelsen godkändes med resultat- o balansräkning av stämman och lades till 

handlingarna. 

 

§7. Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Ola Blumenberg och lades till handlingarna. 

 

§8.   Stämman beslöt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 

§9. Stämman beslöt att inga arvoden skall utgå för verksamhetsåret 2022 i likhet med tidigare år. 

  

§10. Till styrelseledamöter för 2022 valdes: 
 
            Kjell Sverre              omval 2 år 
            Leif Lekander              1 år kvar 
            Robert Wåström              omval 2 år 
            Jan-Olov Håmås              1 år kvar 
            Linda Johnsson              omval 2 år 
            Jonny Norman               1 år kvar  
            Eva Thelin-Spännar               omval 2år 
            Viktoria Sverre               1 år kvar 
 
§11. Till revisorer för 2022 valdes Ola Blumenberg och Folke Hedin och till 

revisorssuppleant valdes Barbro Wängelin. 

 

§12.    Till valberedning för 2021 valdes Lasse Olsson och Gunilla Randers 

 

§13. Budget och verksamhetsplan 2022 fastställdes. 



§14. Blomsterfonden kommer under 2022 fortsatt att administreras av Eva Lund som får en 

ersättning av 10 kr/ telegram. Fastställande av att fortsätta dela ut små mässingsklockor från 

Morells gjuteri till barn från Oxberg som slutar årskurs 6 enligt Barbro Halvarssons önskemål. 

 

§15.   Inga skrivelser eller motioner hade inkommit för behandling på bystämman. 

 

§16. Övriga frågor: 

• Önskemål att nyinflyttade för bättre information om byn. Byalaget ser över 

informationsflödet till nyinflyttade. 

• Postlådeställen börjar bli slitna och det beslutades att det är de som äger en postlåda 

på stället som får komma överens med varandra och hjälpas åt med renoveringen. 

• Områdesskyltar som t.ex. Ljodret har rasat. Byalaget inventerar och ser efter behovet. 

• Ramp för isättning av båtar till älven önskas. Robert Våström och Jonny Norman 

inventerar lämplig plats. 

• Parkering i anslutning till badet vid Oxbergssjön diskuterades då många bilar 

blockerar Ogbrovägen. Bättre skyltning så badgäster parkerar längre ned vid Ogbron 

kan lösa en del av problemet. 

• Jonny Norman skulle vilja ha lite aktiviteter i byn såsom regelbundna tipspromenader. 

Byalaget kan sponsra med fika om man vill ordna allmänna aktiviteter i byn. 

 

§17. I samband med att trafikverket genomför åtgärder på Vasaloppsvägen kommer den samfällda 

vägsträckningen som utgör ”förlängningen av Nordibynsvägen” att påverkas. Vi har tidigare i 

föreningarna talat om detta i samband med behovet om säker väg till badplatsen. Karin 

Eriksson och Lena Tomlén är ansvariga för projektet. Lena Tomlén berättade att Trafikverket 

har nedprioriterat projektet. 

§18. Kjell Sverre informerade om att Tekniska kontoret har inventerat Kommunala vägar i byn s.k. 

GA3 vägar. Det är allmänna asfalterade mindre vägar i byn. 

§19. Kjell Sverre informerade också om att 2024 kommer en inventering av privata 

avloppsanläggningar att göras i byn 

 

§20. Mötet avslutades 
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