
Protokoll Tyngsjö Bygdegårdsförening 2022-01-30

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

§ 39 Korta rapporter
Minneskvällen för Lejsme Per som skulle ha hållits 9 feb är flyttat på framtiden. Återkommer
med datum.
Ansökan om nya skyltar till Sundsbron är inskickat till Trafikverket
Prel. bokslut 2021 för bygdegårdsföreningen ca minus 8 000 kr. Vi har nyttjat av bufferten,
har kvar i några fonder också. Vi bör ha en buffert på 100 000 kr.

§ 40 Uppdateringar kommande aktiviteter
9 februari - Lejsme Per 200 år sedan han föddes - INSTÄLLT
15 april, långfredag - Tipspromenad i Korsvägen
23 april - Årsmöte
21-22 maj - Städdagar bygdegården och skolan
28-29 maj - Blom/växtförsäljning
10-11 juni - prel. invigning Sundsbron
24 juni - Midsommarfirande i Korsvägen
26 juni - Gudstjänst vid Gamla kyrkogården
28-29-30 juli - Kultur i Tiomilaskogen, 20 årsjubiléum
1 oktober - Höstmarknad
26 november - Julbord i bygdegården
25 december - julottekaffe

samt färdigställa badplatsen i Sandvika, måla bygdegården samt göra klart vid Sundsbron.
Ingela kolla om intresse för en loppisdag i maj.

§ 41 Arbetsgrupper för projekt/aktiviteter
Ommålning av bygdegården - ansvarig Nils-Olov N
Hemsidan flytt till webbaserad - ansvarig Therese J med hjälp av Ingela A
Julbord - Elisabet K, Ann-Britt G, Marianne L, Ann-Marie L, Ann-Marie W, Maine
Invigning Sundsbron - klart med fika mm för invigningen
Sandvika - Maths K
Acksjön - Garry och Jonas
Sundsbron - Maths
Fiber - Åke R och Nils-Olov N

§ 42 Avtal 2022 med Tyngsjö Alltjänst.
Skötsel av Acksjön, Sandvika och Sundsbron. 2021 var kostnaden ca 9000 kr. Maths kontaktar
dem för diskussion av avtal för 2022.

§ 43 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.



§ 44 Ev. laddstation vid brandstationen?
2 stolpar med 4 uttag, DalaKraft har paket, ca 90 000-100 000 kr.
Markägare är Mats Johansson, ev. måste elen säkras upp till 25 ampere. Maths fortsätter att
undersöka. Sponsring via Malungs elnät? Ikea? Ev. ta beslut på årsmötet.

§ 45 Ev. solel, bygdegården, brandstationen, skolan
Maths pratat med en firma i Djurås, Solel AB om att sätta solpaneler enligt ovan. Ska få pris
på detta.

§ 46 ÅRETS FINNMARKING 2021
Utmärkelsen kan gå till någon eller några, som enskilt eller tillsammans på ett positivt sätt
gjort en insats eller annan handling för bygden och Finnmarken. Insatsen behöver inte vara
under innevarande år. Ge förslag på person eller personer till utmärkelsen, och gärna med en
motivering till Ann-Marie Wais på mail amwais@hotmail.se, SENAST 28 februari vill vi ha in
nomineringarna. Utmärkelsen kommer att delas ut i samband Midsommarfirandet i Tyngsjö.

§ 47 Snöröjning, hyvling och sandning av vägarna på finnmarken
Ruskigt dåliga vägar, troligen blir det hyvlat nästa vecka. Svevia sköter underhållet. Större
delen av väg 500 från Malung är klassad hos Trafikverket som klass 5, vilket betyder “När det
kommit 3 cm snö, har plogbilen normalt 6 timmar på sig att ploga sträckan. 6 timmar efter
avslutat snöfall får det ligga max 3 cm snö på vägen. Halkbekämpas normalt med sand”
Ingela kolla med Svevias Lars-Åke Lindstrand (010-458 12 53) vad som gäller för finnmarkens
vägar. Har tidigare efterfrågats att Svevia kunde ha ett sandupplag vid typ Pikkakangla, men
tydligen inte funkat.
Therese kolla om det går att göra en digital namninsamling.

§ 48 Årsmöte
Årsmöte ska hållas lördag  23 april kl. 11.00 i skolan.

§ 49 Övriga frågor
Bemanningslista är på väg ut, kommer på mail till alla som är med på listan samt finns på
hemsidan www.tyngsjo.com
Drivmedelsbidrag för körning av skidspår. Beslutades att - för den som så önskar - 100 kr
utgår per gång man kör med skidspårssladden. Den som önskar ta del av detta bidraget ska
efter varje säsong maila ingela.axelsson@hagfors.se datum för skidspårskörning samt
bankkonto som bidraget ska betalas ut till. Ingela sammanställer sedan och ger kassören för
utbetalning.
Persienner/markiser till skolan - behövs lagas/kompletteras i matsalen södra sidan,
snickarboa östra sidan samt träningslokalens västra sida. Henrik har en lång markis, men den
måste klädas om.
Köp/sälj/byt-sida på facebook - Ingela undrar om det är OK att göra en sådan sida för typ
Tyngsjö-Uvanå-Andersviksberg-Avradsberg. Det är OK, så Ingela gör vid tillfälle!

Ordförande avslutar mötet.

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

http://www.tyngsjo.com
mailto:ingela.axelsson@hagfors.se

