
Protokoll 

Rangarnö byalag 

Styrelsemöte 3-2014/15 

2014-08-17 hemma hos Susie Skogström. 

 

Närvarande: 

Annette Petersson, Margreth Dahlqvist, Göran Sikander, Gullveig (Susie) Skogström, Björn Halldin, 

Annika Bergman (fd Karlsson) och Annica Andersson.  

Annika Sikander och Roland Larsson med på mötet fram t.o.m. punkt fem. 

 

1. Ordförande Annica Andersson öppnade mötet.  

2. Dagordningen fastställdes.  

3. Till protokollförare valdes Margreth Dahlqvist. 

4. Till justerare valdes Göran Sikander och Björn Haldin. 

5. Försvarsmaktens samrådsområde: Roland Larsson från Framtid Älmsta berättade vad han och Rune 

Karlsson fått fram för information genom informationsmöte på Berga, samtal med tjänstemän på 

Länsstyrelsen och Norrtälje kommun. Ett 40 kvadratkilometer stort område i anslutning till LVSS vill 

Försvarsmakten skall ingå i samrådsområdet vilket innebär ett nybyggnadsförbud inom detta område. 

Norrtälje kommun har agerat som om beslutet redan är fattat, men Försvarsmakten måste först tala om 

vilka anspråk man gör i en förhandling med kommunen. Ingen förhandling har ännu skett. Resultatet av 

förhandlingen ska sedan rapporteras till Länsstyrelsen som i sin tur informerar riksdagen och som därefter 

fattar beslut. Roland och Rune kommer under nästa vecka att ta kontakt med Sara Helmersson, 

förvaltningschef på Bygg och Miljökontoret i Norrtälje kommun. 

6. Inga synpunkter på föregående protokoll. 

7. Göran rapporterar från båtkommittén. På höststämman ska vi påminna alla om att inte lägga ris på hög 

förrän i nära anslutning till Valborg. Göran skickar lista på vem som har vilken båtplats till Annica, som i 

sin tur lägger ut den på hemsidan. Nu sitter listan endast på insidan av dörren till förrådsbyggnaden vid 

båtplatsen. 

8. Annette rapporterar från festkommittén: Midsommarfirande, tårttävling, triathlon med middag och 

kräftskiva har i sommar arrangerats av festkommittén.  

8. Annika Bergman (ersättare för Niklas Bergman) rapporterar från badkommittén: Flotten har sjösatts, ny 

sand har köpts in och den kördes ner till stranden på en halvtimma tack vare mycket stor uppslutning den 

18 juli. Sandkörningen avslutades med gemensam korvgrillning. Klas har fixat nya stolpar och rep som 

hindrar kanadagässen från att ockupera vår strand och det har fungerat utmärkt! På sikt kommer nya 

utemöbler att behövas vid badplatsen. På höststämman kommer vi att efterlysa om någon har bra 

utemöbler att skänka till badplatsen. Tack Göran, Lasse, Niklas och Björn som klippt gräset i sommar! 

9. Björn rapporterar från vägkommittén: Calle Arvidsson har gjort ett bra jobb med vägen. Nicholas 

Madison från Rangarnö fritidsförening låter hälsa att i höst/vinter kommer de att fälla ca 300 träd. 



Entreprenören gör jobbet gratis i utbyte av att han tar virket. Är det någon annan i byn som behöver få 

träd fällda, kan det kanske vara intressant att kontakta Nicholas? Vi informerar om detta på höststämman. 

10. Annette rapporterar om ekonomin: Inte så mycket att rapportera, endast en faktura för sand har 

betalats i sommar. 

11. Höststämman äger rum lördag 13 september kl 10 i Västernäs skola. Lokalen är bokad. 

12. Övriga frågor: Styrelsen har fått en fråga om Rangarnö byalag kan ingå i ett samarbetsavtal med 

Studieförbundet Vuxenskolan avseende studiecirklar. Styrelsen beslutar att avstå från att ingå detta eller 

liknande avtal p.g.a. att dessa cirklar inte drivs av byalaget. 

11. Inget kommande styrelsemöte är inbokat. Om behov finns har vi ett telefonmöte innan höststämman. 

12.  Mötets avslutades. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

 __________________________________________________________________  

Margreth Dahlqvist 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 __________________________________________________________________  

Göran Sikander 

 

 

 

 __________________________________________________________________  

Björn Haldin 


