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ÅSELE BYARÅD VERKSAMHET 2010 – nuläge
Föreningen får 30 000 kronor i bidrag från kommunen för år 2010.
1. Verksamhetsinformation
Finns på Kultur/Fritidskontoret (Turistbyrån) i en pärm märkt Åsele Byaråd medlemspärm.
Kommer även att finnas på Byaportalen inom en snar framtid.
2. Bredband till alla byar
Skrivelse kommer att göras till Region Västerbotten för att påtala byarnas stora behov samt att
Regionen stöd behövs då brist på medel omöjliggör för kommunen att klara nödvändig utbyggnad.
Vi behöver hjälp med fakta så fyll i enkäten!
3. Marknadsföring av byarna – kartläggning
Besvara enkäten! Skriv gärna kommentarer - använd baksidan om det behövs!
4. Byaportalen
Portalen har sedan starten 2002 haft fem miljoner besökare. 27 byar finns representerade och drygt
hälften har uppdaterad information. Förändringsarbete pågår som ska göra den mer användarvänlig,
skapa fler funktioner för presentation av text och bild och möjliggöra annonsering. Detta arbete utförs av
EZIT i samarbete med en arbetsgrupp från Byarådet som leds av Percy. Driften kostar 16 850 per år.
Kommunen har en längre tid krävt att Byarådet ska skapa egenfinansiering av portalen t ex genom att
byarna betalar. För att undvika årsavgifter måste vi sälja annonsplatser i portalen. Byaportalen måste
finansieras redan till 1 juli! Hjälp till att ordna annonsörer! Vid frågor och synpunkter kontakta Percy.
5. Byautveckling genom samexistens med naturaktiva näringar
Naturaktiva näringar måste samsas och samarbeta med byarna för att bidra till utveckling, nya jobb och
för att intressekonflikter ska undvikas. Styrelsen för samtal med kommunen i denna fråga, men inga
beslut om aktiviteter är ännu tagna.
6. Landsbygdsutvecklingsarbete
Samarbeten sker på tre fronter just nu; med kommunen, genom medverkan i Leader Lappland (Anita
Kemlén) och Länsbygderådet (Kerstin Isberg, Nordanås och Birgit Börgegren, Östernoret).
7. Bygdeavgiftsmedel för skyltmålning
Använd bifogad enkät för att redovisa skyltar som målats med Bygdeavgiftsmedel. Skyltar som målats i
andra sammanhang, t ex i studiecirkel, redovisas inte till oss. Bifoga gärna bilder på era skyltar, det
underlättar vår redovisning mot kommunen. Har ni frågor kontakta Sylvia.
8. Föreningsmöten
Kommer att hållas under året, i enlighet med stadgarna, men inget är inbokat ännu.
9. Kulturnatta
Visa upp vilka aktivteter Era byar kan erbjuda Åselebor och besökare! Inga ekonomiska bidrag utgår
men bord längs ”byagatan” på Hembygdsområdet finns att tillgå. Den som lånar bord ska fälla ihop och
bära det till anvisad plats efteråt. Anmäl Er medverkan snarast till Sylvia eller Anneli.
10. Byautvecklingsplanerna från 2007 och annan landsbygdsutvecklingsplanering
Camilla går igenom och sammanställer dokumenterade byautvecklingsplaner i syfte att identifiera viktiga
frågor för styrelsen att arbeta med. Vi behöver hjälp att uppdatera informationen. Besvara vår enkät!
Vid frågor och synpunkter kontakta Camilla.
11. Slyröjning av leder
Tord kommer att diskutera frågan med Arbetsförmedlingen.
Vilka leder behöver röjas? Vill Ni medverka? Kontakta Tord snarast.
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