
 
 
PROTOKOLL FRÅN ÖPPNA BYASTÄMMAN ÅRBÖLE BYALAG 11 oktober 2015 
 
Närvarande; Sverker Sjöqvist, Bosse Sundberg, Per-Gunnar Wahlgren, Annika Birgersson, 
Berith Åhrman, Roger Åhrman, Kjell Sternrud, Björn Skeppström, MaryAnn Olarsbo, Anneli 
Olarsbo, Roger Carlberg, Tove Carlberg, Bert Andersson, Inger Andersson, Kerstin 
Gåvermark 
 
Mötet hölls i Åhrmans Bagarstuga 
 
Dagordning 
 
1. Mötets öppnande 
2. Fastställsande av dagordning 
3. Val av ordförande för mötet 
4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare 
5. Val av två justeringsmän 
6. Information om Byalagets utförda aktiviteter 
7. Diskussion och idéer om kommande aktiviteter för att främja utvecklingen och 

gemenskapen i Årböle rote. Förslag från styrelsen: 
 

 Kulturresa, innehåll, resmål och tidpunkt.  
 Deltagande på nästa års På tur i Hållnäs.  
 Boulebanans skötsel 

 
8. Övriga ärenden 
9. Byastämmans avslutande 

 
 
1. Ordförande Sverker Sjöqvist öppnade årets byastämma. 

 
2. Dagordningen godkändes 
 
3. Till ordförande valdes Sverker Sjöqvist. 
 
4. Som sekreterare för mötet anmäldes Anneli Olarsbo. 

 
5. Till justeringsmän valdes MaryAnn Olarsbo och Berith Åhrman 

 
6. Ordföranden informerade om årets utförda aktiviteter med sportlovsaktivitet innefattande 

bowling och middag på Sjökrogen, gemensamt midsommarfirande, årensning samt På tur 
i Hållnäs  
 



7. En kommitté bestående av Anneli Olarsbo (sammankallade), Sverker Sjöqvist, Annika 
Birgersson och Maria Larsson jobbar vidare med förslag på sportlovsaktivitet och med en 
budgetram på ca 10.000 kr. Innan årsskiftet ska förslaget vara färdigt. 

 
Frågan om deltagande på nästa års På Tur i Hållnäs diskuterades. Den går av stapeln den 
13 augusti 2016. Beslutades att vara med. 
 
En arbetsdag planeras i samband med årsstämman i maj: att iordningsställa boulebanan. 
 

8.  Övriga ärenden: 
 

 Busskuren i byn håller på att bli helt förstörd. UL har övertagit ägandet och en 
felanmälan är inskickad. 

 Det är 15 år sedan byalaget bildades och hur man ska engagera de yngre 
diskuterades. 

 Höststämman beslutade att inbetalningskort ska skickas ut med kallelsen till 
årsstämman i maj. 17 familjer och 11 medlemmar finns i nuläget. Frågan om hur 
många fastigheter som finns längs med vägen togs upp och MaryAnn åtog sig att 
återkomma med information om detta i nästa ÅrböleNytt. 

 Utskick om uppsättande av snöpinnar längs med Årbölevägen som sker den 24 
oktober har skickats ut från vägföreningen och man kan anmäla sig till Bosse eller 
Björn. Har man lämpliga redskap tar man med dessa. 

 Informationsskyltar angående naturreservat längs med vägen är uppsatta. 
 
 

8. Byastämman avslutades av ordföranden som tackade för visat intresse. Därefter avnjöts  
mycket goda frukostfrallor och kaffe.  

 
 
 
 
Anneli Olarsbo   Sverker Sjökvist  
sekreterare   Ordförande 
 
 
 
Berit Åhrman   MaryAnn Olarsbo 
Justerare    Justerare 


