KALLELSE TILL STRÄDEMÖTE 25 JULI 2018

Härmed kallas fastighetsägare med fastigheter som gränsar till något av sträddena i byn samt
medlemmar i Byalaget till ett möte
Onsdagen 25 juli 2018 klockan 19.00
Plats:

Församlingshemmet

Kaffe serveras.
Arbetsgruppen som arbetat med frågan om Sträddenas bevarande kommer att presentera
bakgrunden och de förslag som kommit fram. Bifogat finns en kort sammanfattning av förslagen.
Vi ber Er läsa igenom denna och gärna kontakta någon i arbetsgruppen före mötet med eventuella
synpunkter. Fundera också om Du vill engagera Dig i den eventuella föreningens framtida styrelse.
Vi kommer att be Er ge ett icke-bindande besked – är ni beredda bli medlemmar i föreningen med en
årlig avgift som föreslås till 200 kronor/år. Detta för att få ett svar – om det är realistiskt gå vidare
med projektet.
Arbetsgruppen
Gunilla Arvidsson

arvidssongunilla@hotmail.com

Mats Gärdsell

mats.gardsell@gmail.com

Margareta Laike

margaretha@laike.se

Mats Nilsson

matskatarina@gmail.com

Gunnar Vidén

gunnar@gvkonsult.com

Bilaga till kallelse

Arbetsgruppens förslag för bevarandet av byns strädden

1. Vi bildar en fristående förening (i samarbete med Byalaget men inte direkt sammankopplad
med detta). Föreningen har som mål att verka för bevarandet av alla nuvarande strädden i
byn. Det främjar den kulturhistoriska karaktären, rörligheten och attraktiviteten av byn.

2. Nuvarande ägandestruktur bevaras, då denna skapar frihet att påverka och skydda vår miljö
och kostsamma ägandeändringar undviks. Föreningen tecknar avtal med resp samfällighet/
ägare av strädde om rätt att underhålla och utveckla sträddena enligt vad som beslutas av
föreningen med resp strädde. Föreningen verkar som en typ av frivillig samfällighet.
Företrädare för samfälligheterna har ställt sig positiva till detta förutsatt att samtliga
strädden är med.

3. Alla befintliga strädden, privata och gemenskapsägda, skall vara öppna för allmänheten. Det
inkluderar att säkra att Lisas Strädde hålls öppet för allmänheten.

4. Som ett första projekt skall föreningen verka för en renovering av Kyrkebacken.

5. Föreningen skall verka för att projekt enligt punkt 4 dvs. underhållsprojekt av större
omfattning genomförs, men också utvecklingsprojekt t ex belysning. Föreningen föreslår
också var investeringar skall ske i byn. Föreningen är inte ansvarig för finansiering men skall
aktivt söka efter bidragsmöjligheter till projekten.
b
6. Styrelsen för föreningen skall innehålla fastighetsägare från varje strädde. Dessa
representanter skall redovisa förslagen till underhåll och föreningen samordnar dessa så
långt det är praktiskt möjligt. Finansiering och genomförandet ansvarar respektive sträddes
fastigheter för.

7. Fastighetsägare och övriga medlemmar i föreningen betalar en årsavgift på 200 kronor.
Dessa fonderas av föreningen. Av fonden används en del för underhåll av sträddena genom
att resp strädde kan få support till gemensamt diskuterade och beslutade
underhållsåtgärder. Eventuella offentliga bidrag till underhåll skall gå tillbaka till det strädde
som gjort underhållet. Resterande del av fonden används för föreningens egen insats i
projekten, främst för de projekt där externt stöd förutsätter detta.
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