
 
 

Anteckningar Öppet Byalagsmöte 2022-10-08 
VA-föreningen 
Projektering av reningsanläggning pågår, investeringen är ca 15 MSEK och finansieras delvis med 
bygdemedel, banklån men också förhöjda avgifter. Utbyggnationen kommer förbättra värden så de 
hamnar i paritet med kommunens krav på utsläpp men även möjliggöra för ytterligare fastigheter att 
ansluta. Föreningen är oroad för möjligheter att fortsätta utvidga stamnätet då det är stora 
investeringar som görs i anläggningen. Anslutningsavgiften och driftskostnaderna har varit låga men 
kommer höjas när anläggningen blir mer värd iom utbyggnationen och driftskostnaderna kommer 
fortfarande ligga lägre än om kommun skulle ta över driften av anläggningen.  Flera medlemmar 
uttrycker en oro för de ökade kostnaderna. 
 
Ledgruppen 
Sommarleden till Husåberget är röjd och klar, vi skall skapa en digital karta och kommer ersätta 
skyltning med numrerade med hjälp av kommun, men det blir nog först till nästa sommar. 
Ledgruppen satt nyligen och pratade om prioritering av både såväl gamla leder samt nya 
streckdragningar för både vinter och sommarleder. Förslag och långsiktig plan är : 

 
Prio 1 är ”Gerds 5a”, längdspår i dalen längs Husån. I vinter försöka dra med skoter för att prova fram 
vilken sträckning som blir bäst, steg 2 att röja om det behövs. Skyltning behövs så att inte 
skoteråkare och längdåkare riskerar att krocka med varandra. 
Prio 2 är Hyttstigen. En gammal led längs Husån med utgångspunkt från koppargubbarna. Den 
behöver röjas och märkas bättre och kulturminnesskyltar behöver förnyas där de är slitna. 
Prio 3 är Knogevallsleden, en gammal led dit korna gick på sommaren. Behöver spångas, skyltas med 
kulturhistorien samt att bron behöver byggas upp igen. Förslagsvis även bygga ett vindskydd på 
knogevallen. Som steg 2 fortsätta med leden upp till Brunnsvalen och vidare till skuttorpen mestadels 
via gamla leder, bla en sameled från förr, men en ny sträcka behöver dras från knogevallen upp till 
brunnsvalen. Förslag även på en ny sträckning längs Skutån. 
Prio 4 Kanalen. Vid Gruvdammarna behöver kanalen röjas och märkas 



 
 
Prio 5 Tottvallen samt projektering nya leder. Sommarled och vinterled vid Tottvallen är önskvärt och 
binda ihop med gruvleden vid skuttorpen och uppe vid Bjelkes gruvor för att få en fin rundsträcka. 
Access vintertid från lifttoppen. Sommarled finns en gammal som kanske förhoppningsvis kan röjas 
och användas, vinterled behöver undersökas vart den bäst kan gå. 
Vi hoppas markägare är positiva till röjning och märkning av leder i Huså, framförallt befintliga räknar 
vi med ingen ifrågasätter att de röjs och märks upp bättre, men även de nya sträckor hoppas vi 
markägare ställer sig positiva till. Kontakt kommer ske löpande under vintern från ledgruppen. Vi blir 
gärna fler i gruppen som kan hjälpa till att vandra, diskutera och röja lederna. Kontakt 
info@husaby.com 
 
Skidbackens fortsatta drift 
Liftgruppen har inte lyckats sluta en affär med Göran Folkesson och Karl-Arne Hyttstrand utan 
dialogen fortgår. Då vi är i mitten av oktober är det inom väldigt kort omöjligt för en ny aktör att 
hinna ta över backen till kommande säsong utrycktes en oro för om backen kommer vara igång i 
vinter, finns det ork från nuvarande ägare att driva backen en vinter till? 
 
Vägföreningen 
Skrivelse har skickats från byalaget till trafikverket med synpunkter på vägplan för väg 662, 
Bonäshamn- Huså. Vi ser alla framemot en förbättring av vägen. Yttrandet läggs upp på hemsidan, 
www.husaby.com 
 
Husåspelet 
Huså Spelet kommer att ha en aktivitet för barn, ”Trolltyg” kommer äga rum den 5/11. 
I arrangemanget ingår lekar med troll, fika och korvgrillning. 
Mer information kommer att sättas upp på gamla Huså skolas, skolvägg. 
 
Huså åkglädje 
Har haft regelbunden åkning 1 gång/veckan, kvällstid i backen under förra vintern. Gäster är 
välkomna och tack vare sponsring från Åre bryggeri är kostnaderna för deltagarna låga.  
 
Fiskeföreningen 
Piren har blivit fixad nu under sommaren. Toaletten i byn är trasig och har varit stängd. Det är en 
ventil som sitter illa till som behöver lagas, planen är att ha detta gjort till nästa sommar. 
 
Sågverk 
Det finns en såg i byn, får lånas – prata med Markus Forsberg (Huså Bröd) 
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