
Protokoll Tyngsjö Bygdegårdsförening 2021-12-12

Närvarande: Maths Kargård, Ingela Axelsson, Karl-Erik Sakofall, Tord Bergqvist, Nils-Olof Nordmark,,
Henrik Larsson

§ 31 Redovisning resterande vindkraftmedel
Gick igenom resultatrapporten januari till 11 dec. Julbordet ett plus på ca 14 000 kr!
Tord redovisade hur ekonomin ser ut på föreningens vindkraftsprojekt.
Beslutades att:

● Projekt “Kolarkojan” 20 000 kr läggs åter till vindkraftmedlen.
● Projekt “Stolar” 1 250 kr ska tillföras bygdegårdsföreningen.
● Projekt “Sundsbron” 8010 kr kvar, ska vara kvar, ska skyltsättas till våren.
● Projekt “Sandvika” 21 000 kr vara kvar, är prioriterat till våren, bryggorna ska

renoveras - nya flytblock och brädor samt sättas upp infoskyltar.
● Projekt “Bord/stolar bygdegården” 22 000 kr, ska vara kvar. En del kostnader varit för

nya bordet i lilla salen, nya stolar köpas in till lilla salen.

§ 32 Föreningens nya ansökningar vindkraftmedel 2022
1. Laddstation för elbilar. Ett samarbete med Dalakraft som har laddstationer med

betalfunktion för ca 80 000 kr. Söka samarbetspengar via Dalakraft, Ikea, Malungs
kommun. Beslutades att föreningen söker 30 000 kr av vindkraftmedlen 2022

2. Vandringsleder/Stigar på finnmarken. Håkan Olsén och Tord Mattsson skulle kunna
gå igenom och göra ett förarbete om detta. Beslutades att föreningen söker 10 000
kr av vindkraftmedlen 2022.

3. Köket bygdegården. Behövs nya kylar/frys. 1 st fullstor kyl samt 1 st fullstor kyl/frys.
Beslutades att söka 15 000 kr av vindkraftmedlen 2022.

4. Spårsläde att göra skidspår med. Kan lånas ut till byarna på finnmarken. Beslutades
att söka 7000 kr av vindkraftmedlen 2022.
Brandvärnsföreningen ska söka ca 8 000 kr för att förlänga rampen med 3-4 meter
vid båtiläggningsplatsen/vattenfyllningsplatsen vid Sundsbron.

§ 33 Offerten med Tyngsjö Alltjänst.
Företaget har skött badplatserna, soptömning vid Sundsbron mm. Beslutas att Maths får
fullmakt att sköta förhandling med företaget.

§ 34 Service i landsbygd, Malungs kommun
Tillväxtverket söker pilotprojekt, kommunen mycket intresserade av att delta tillsammans
med oss. Diskutera fram vad vi vill: paketleveranser, digital butik, fiber, kommunikationer mm
mm Kommunens serviceplan ska också uppdateras och förnyas. Beslut: Maths boka ett möte
med finnmarksborna och kommunen för att diskutera hur vi går vidare och vilka projekt vi
ska arbeta vidare med.

§ 35 Kommande aktiviteter
● Möte enligt föregående paragraf
● Torsdag 10 februari - 100 år sedan Lejsme Per föddes. Klart att stenen på

kyrkogården ska renoveras och rengöras till våren. Hans Bohm, Malungs spelmän
varit i kontakt med Maths. De kommer att uppmärksamma jubiléet på Kultur i
tiomilaskogen men också en tillställning i Tyngsjö 10 februari i kyrkan eller
bygdegården. Vi ska stå för servering.



● Årsmöte - maj
● Stor-loppis i vår
● Invigning av Sundsbron - slutet av maj/början av juni
● Blomförsäljning - slutet av maj
● Kultur i Tiomilaskogen - 28-30 juli 2022
● Rödfärga bygdegården
● Höstmarknad

§ 36 Avgifter för uthyrning av skolan Att gälla från och med 2022-01-01
Beslut:
Träningslokalen 200 kr/år
Slöjdsalen 200 kr/år
Vävstugan 200 kr/år

Matsalen o kök 300 kr/tillfälle.

§ 37 Valberedningens arbete
Styrelsen önskar valberedningens förslag i början av april 2022. Årsmötet kommer hållas
under maj 2022. Valberedningen ska också stämma av med dem som har olika uppdrag
förutom själva styrelsearbetet.

§ 38 Hemsida
Ingela kolla med Therese om hur det går med att uppdatera/göra ny hemsida. “Malungs
Finnmark” kanske? :)

Ordförande avslutar mötet.

………………………………………………. Vid pennan Ingela
Axelsson
Maths Cargård, ordf.


