
 

 

2021-09-11 Öppet Byalagsmöte Huså skola 

Närvarande från styrelsen Stein Tore Woll, Tina Arenstig, Mats Tysk, Marianne Moverare,  

  Torkel Öste, Anna Rapp.  

Förhindrad   Lennart Forss 

Via länk  Nathalie Barmyr – presentation hemsidan 

Blivande kassör  Margaretha Ahlgren    

Övriga enligt närvarolista Petra Tjärnlund, Mats Tjärnlund, Rita Woll, Gerd Ganner, Ulf Olofsson, 

  Lena Gråberg, Stig Anjevall, Karin Lindgren, Mikael Nitell, Börje 

  Forsberg, Thomas Wingate. 

 

Dagordning 

1. Styrelsen Hälsar Välkommen. Presentation 

2. Vad har hänt hittills? Genomförda aktiviteter - årsklocka. 

3. Vad är på gång? Hemsida, Servicebutik, Boende, Vägen? Nulägesrapport från arbetsgrupper. 

4. Föreningar Hjärtligt Välkomna med information. 

5. Öppen dialog: Idéer, frågor, förslag  

 

 

1. Stein Tore hälsar välkommen och lämnar utskrifter av våra två dokument: 

 * Skrivelsen (infört i Kallendariet) från juni 2021 om styrelsens arbete    

      inriktning/uppdrag/ VP.  

* Presentation av styrelsemedlemmarna. Anna delar ut till samtliga närvarande. 

     Muntlig presentation av styrelsen. Presentation övriga. 

2. Vad har hänt hittills? 

Allmän information av Stein Tore om genomförda aktiviteter och byalagets årsklocka med 

återkommande aktiviteter. Anna anslår anslagstavlan skolsalen. Vi beskriver även städdagen med 

hänvisning till utlagd bild-dokumentation från 15 maj 2021 med 28 deltagare som deltog i positiv 

anda och levererade sopor till rågat släp med borttransport till ÅVC Järpen. 

 

3. Vad är på gång? 

Hemsida 

Nathalie presenterar pågående arbete med hemsidan. Gerd tipsade om sköterskeföreningens 

informationstext om utflyktsmål. Thomas informerade om kontaktperson; Ingrid Hedlund Åre 

Kommun, Leder – projekt. Tina med idé att samla ihop alla gamla historier från byn. Nathalie 

noterade ytterligare tips från mötet. Nathalie uppmanade alla att skicka bilder från Huså som vi kan 

använda till hemsidan. Se sep utskick med länk till Dropbox. 



 

Torkel presenter samlad rapport över saker som genomförts och aktuella processer framåt. 

Servicebutik i byn. Den 19 sep kl 16.00 i Huså skola uppföljande möte ang. Servicebutik, fokus blir att 

bilda en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet med att förverkliga projektet.  

 

Boende Huså. Huså by har flest bygglovsansökningar, fler än Åre. Starkt kopplat till Huså VA-

föreningens fortsatta utbyggnad i Huså. Önskemål att få in fler som vill vara med i en arbetsgrupp 

kring boendefrågan. 

Husåvägen, väg 662. Nu tas det fram ny vägplan efter att Trafikverket beslutat medel för denna. 

Samrådsmöte i byn kring vägplanen. Per Åsling ska bjuda in generaldirektören till Huså inför mötet. 

Viktigt bibehålla den goda relationen som byggts upp. Vägplan ska drivas fram till fastställelsebeslut 

hos Trafikverket som vinner laga kraft  

 

Liften, utannonserad i våras. Ännu ej försäljning. Ekonomisk förening planeras att bildas och vill   

överta den av Folkesson. Han fortsätter att driva den kommande vinter. Närmaste  dagarna ska en 

besiktning genomföras. 

 

Bygdemedel. Byalagets har till uppgift att informera om bygdemedel. Kallbygden fått ca 2,5 milj. 

Försök har gjorts att ändra storleken på utfallet av bygdemedel. Under 40-60-talet gjordes 

regleringarna av sjöarna i bygden. Ca 8 miljoner genererar detta totalt. Genom åren har varit 

diskussion – vem ska ha rätt att söka och hur fördela? KIF (Kallbygdens intresseförening) och Mats 

Ålund m fl har gått igenom domstolsdomarna och lagt ett förslag att få 55% (4,4 milj.) till kallbygden 

och till bygder nedströms ges 20 % (1,6 milj) och resten 25 % ges till kommunen.  Medlen ska enligt 

förslaget betrakta som ersättning för skada och inte som ett rent bidrag. Blankett finns på 

länsstyrelsens hemsida för ansökan. 31 okt sista ansökningsdagen. Därefter presentationsmöte i KIF 

28 nov i Kall. För Huså gäller det att säkerställa den fortsatta utbyggnaden av va-nätet. Viktigt tänka 

på de olika alternativa potter som finns att söka pengar ifrån. Exempelvis EU-medel är alternativ 

möjlighet. 

 

Strand och By- städning 2022. Anna informerar om kommande års strandstädning. Byalaget köper in 

plockpinnar för ändamålet och denna aktivitet blir årligen återkommande i maj månad när byns 

stränder inbjuder till promenad. 

 

Huså skola. Fastighet och Verksamhet. Anna informerar om den beslutade Inventering som ska 

genomföras av utsedd arbetsgrupp. Arbetet planeras påbörjas under oktober och detta är ett 

uppdrag i både det korta (”här och nu”behov) och det längre perspektivet. Den mer omfattande 

kartläggningen sker efter kontakter/intervjuer med berörda intressenter. Mötesdeltagarna inbjudes 

också ta kontakt. 

 - Huså skolas (fastigheten)behov av åtgärder på både kort och lång sikt. 

 - Verksamheternas behov, idéer, förslag här och nu och framåt. 

 

4. Föreningar Välkomna med information 

 

Herrgårdsföreningen 



Rita Woll, ordförande Herrgårdsföreningen, berättar om föreningen och överlämnar ordet till Lena 

Gråberg. Lena G berättar  om genomförda åtgärder på Herrgården och planer framåt. Verksamheten 

öppnar Morsdag och Pingst. Fungerar bra med loppisen och dess besökare  som lunchar på 

Herrgården. Besökare ”räcker” till både Gruvstugan och Herrgården. 

 

Huså VA 

Ulf Olofsson, sekreterare Huså VA berättar om verksamheten. Viktigast för utvecklingen i Huså är VA-

lösningen i byn. Krav från Åre kommun gällande fosforrening. Fått 1,1 milj. Bygdemedel. Offert för 

arbetet på 3-4 milj. Ett förslag finns att starta utbyggnad i maj 2022. Detta torde vara klart i mitten på 

sommaren-22. Föreningen planerar att söka mer medel nu i höst för fortsatt utbyggnad. Skulle 

behöva byggas ut till nästan det dubbla mot idag. 115 hushåll är idag anslutna. En höjning på 

medlemsavgiften nödvändig pga. banklån som måste till för att klara utbyggnaden. Tre andelar avgift 

fast boende och fritidshus två andelar. Fastigheterna längs Fallet och Grubba är närmast aktuella för 

anslutning, och fler förfrågningar finns. 

 

5. Öppen dialog, frågor förslag  

Lena G.  -  info om aktuell Grannsamverkan- ska vara fast boende och ett visst antal personer – 

 skyltar kommer till byn. 

Ulf O.  – Källsorteringen – ser inte bra ut! Hämtning ska komma var 14 dag, efter påringning.  

 Hushållssopor har dumpats. En ytterligare kontainer behövs till papp. 

Marianne M.  -Tidigare fanns säckar att köpa till hushållssopor att lämna vid ex 

 gruvstugan/herrgården. 

Ulf O. – en fråga om skolans fina skolplanscher som finns kvar i lilla rummet. Utställning med 

 dessa? 

Lena G.  -Lampan på gavel på huset kommer om någon vecka. 

Mats T. - Gudstjänst har varit här genom åren sista söndagen i månaden.Kaffeträffar en gång i 

 månaden. 

Stig A. -Varje förening brukar betala 1000:- per år för att nyttja lokalen. 

Mats T. -Ingen betalat i år. Stig försalg: ”skicka ut faktura till föreningarna”så det finns ett 

 underlag. 

Lena G. -Matsalen max 20 pers. av utrymningsskäl. 

Thomas - Bilda ekonomisk föreningen angående liften. 

Anna -Antal personer skolsalen behöver kompletteras med uppföljnig. 

 

Tack för idag! 

Stein Tore avslutar mötet. 

 

 

 

Stein Tore Voll    Anna Rapp 

 Ordförande    vikarierande sekreterare 

 

 

Tina Arenstig / Justerare 


