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1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Roger Söderström informerar om LIS
Roger informerade om den kommunala översiktsplan som snart kommer att antas i fullmäktige.
Bygglovsansökan som nu kommer in till kommunen kan inte behandlas om det innebär en
dispens för strandnära byggnation. En LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära områden)
måsta skapas och bifogas översiktsplanen först. Sedan finns möjligheter till dispenser. Det är
Länsstyrelsen som har sista ordet ang dispenser. Alla byar behöver nu hjälpa till med att
definiera byarnas framtida LIS-områden. Allt material som behövs kan hämtas på
byggnadskontoret på kommunen. Det brådskar då planen måste bli klar under våren.
Byarådet hjälper till att informera alla sina kontaktpersoner i byarna samt deltar i ”sina” egna
byar för att få förslag på LIS-områden definierade.

3.

Ekonomi
Byarådet har per den 2013-09-06, 13.068 kr i kassan. Mötet beslutade att fortsätta debitera för
banners på hemsidan och att intäkterna kommer att användas till att utveckla Byarådets framtida
verksamhet.

4.

Verksamhet under året
Karin Scherdin berättade om byarådets aktiviteter under året. Byarådet var aktivt under
sensommarens arrangemang Upplevelserundan. Ett antal byar deltog(Avasjö, Bomsjö, Tallsjö,
Lomsjö, Lillögda, Hälla, Gafsele, Östernoret) samt även Åsele samhälle. Arrangemanget blev
mycket uppskattat.
I september förlades Länsbygderådets Eldsjälsdag till Östernorets Bygdegård. Byarådets styrelse
och medlemmar deltog. En Processutveckling enligt Landsbygd2.0-metoden gjordes kring
frågan ”Vad är landsbygd och hur ska landsbygden och byarna kunna utvecklas”
Byarådet deltog i Telias informationsmöte utanför Vännäs ang Telias teknikbyte och de stora
problem som uppstått med täckning och stabilitet i tekniken.
En projektansökan gjordes till EFS-rådet om förstudie till utveckling av Åsele-Fredrika.
Resultatet blev avslag från rådet.
Fortsatt planerad verksamhet:
Medlemsmöte kommer att hållas i februari 2014 med en genomgång av alla byars planerade
aktiviteter under året.
Dessutom bjuds processledare för Landsbygd2.0 in för att leda processarbete kring Åsele byars
utveckling.
Årsmöte planeras till den 24 februari 2014.

5.

Lars-Åke informerar om krisberedskap
Åseles räddningschef informerade om arbetet med handlingsprogram för krishantering inom
kommunen. Han efterlyste kontaktpersoner i alla byar för att underlätta kommunikation vid en
eventuell krissituation.

6.

Monika informerar om kommunaltrafik
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Monika berättade om nya upphandlingar av kommunal trafik. All information finns nu på
Åseles hemsida Trafik & Infrastruktur http://asele.se/default.asp?path=25905&pageid=38222 .
Där finns också information om Länstrafiken Västerbotten.
7.

Övriga Frågor
Karin informerade om det avslutade projektet ”Sevärt Lappland” och inventeringen av
kommunens natur- och kulturplatser Projektledaren Fredrik Nordin har avslutat projektet och
håller en föreläsning på Åsele Lärcentra den 28 januari 2014 om Åseles kända och okända
sevärdheter.
Alla uppmanades att skriva ner sina email-adresser så att Byarådet kan uppdatera sin
distributionslista för utskick av information.

Mötet avslutas
Mötet avslutades med Kaffe och lokalproducerade smörgåsar med lokala ingredienser.
Ordförande tackade alla för deltagandet och avslutade mötet.

…………………………..
Sekr Raquel Johansson

………………………….
Ordf Karin Scherdin

……………………………
Justerare Agneta Nordin

Not: Denna information är publik och främst avsedd för Åsele Byaråds medlemmar

Page 3

