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1. Fråga angående bredband
Mikael Karlsson Informerar: Ansökan är beviljad, 80 % av de fast boende måste
ansluta sig. Bredband dras till byarna Holmsvattnet, Svarttjärn, Vallen. Projektplan
finns på Skellefteå krafts hemsida, grävning sommar 2018. Skellefteå kraft kommer
att komma med förslag om var ledningar ska dras, de gräver allt som är vid väg.
Planering kommer att ske hösten 2017. Hur blir det med gemensamma byggnader?
Arbetstid? Hur tänker vi runt de som inte kan, vill gräva själva? 60 cm djupt bör
grävas in mot husen som ansluts. Anslutningsavgiften från Skellefteå kraft är 17900.
Mikael ska kontakta Innervik som just nu är aktuella för bredband. Vi bör ha en
informationsgrupp som jobbar med dessa frågor. Mikael kallar de som ingår i
gruppen till möte.

2. Fråga angående byggbara tomter i Vallen
Vallen har fått ett bidrag på 5000 kronor för att skaffa ett underlag på byggbara
tomter samt hus som kan vara aktuella för inflyttning till byn. Johan Andersson sitter
med i gruppen som samarbetar med Svarttjärn. Riv inga gamla byggnader, det
underlättar för att få bygga på tomten. Nästa träff är i April.

3. Fråga angående röjning/bygga nytt båthus på hembygdsområdet
Vi bör söka bidrag och forska i det hela. Mikael Edlund initiativtagaren (f.d. Hedmans)
skriver ihop ett projekt som kan presenteras vid årsmötet. Det är ok att röja och ta
bort sly.

4. Fråga om Julgran
Vi försöker köpa en flaggstång och sätta upp samt ha en ” julgrans liknande” slinga
på den. Flaggstången går att använda vid olika högtider och i samband med
aktiviteter i kapellet. Bättre än Julgran.

5. Planering för årsmöte
Byaintresseföreningens styrelse bör förnyas lite tycker sittande styrelse.

6. Övriga frågor
Inga övriga frågor. Mötet avslutas.
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