
Byamöte 2016-10-10 

Längskidspår: 

 

 Deltagare i gruppen: 

Ansvarig - Anders Oskarsson  

 Skidspåret körs upp på ideell tid 

 Elljusspåret kördes upp under veckan, långspåret under helgen 

Sidan att se om spåret är uppdraget hittas genom www.blattnicksele.se  - eller på 

www.skidspar.se 

 

Ishockeyplan: 

 Deltagare i gruppen:  

Bland annat Stefan Bäcklund  

Renovering av hockeyplan behövs – kommunen har inte pengar idag men 

förhoppningen är inom två år. 

Det behövs en mindre arbetsinsats för att laga den så att det går att spola till isen. 

Materialet bekostar kommunen. 

 

Fotbollsplan: 

 Deltagare i gruppen: 

  XXX 

Mattias Nilsson har skött fotbollsplanen under sommaren. 

 Bra om man kan hjälpas åt med ett schema på vem som sköter om fotbollsplanen 

 

Husgruppen: 

 Deltagare i gruppen: 

  Mathias Bäcklund 

  Erika Hjukström 

  Anette Forsgren 

  Mikael Forsgren 

 

http://www.blattnicksele.se/


Rutiner behöver ändras för att få detta att fungera.  

 Sopor, sopa bro, service cyklar 

 Husgruppen tar ansvaret att se över rutiner 

 

Crossbanan: 

Tack Joakim Alenius med fler för att du håller igång en crossbana på södra 

Blattnicksele, nu både för stora och små barn. 

Är du intresserad av att hjälpa till med detta så kontakta Joakim! 

 

Barn och ungdomsgrupp: 

 Deltagare i gruppen: 

Erika Hjukström 

 Åse Persson  

Vi träffas på Biffen måndagen den 17 oktober kl.20. 

Gruppen är ett stöd och ett bollplank, alla egna initiativ välkomnas! 

Biffentajm, ungdomsgård, barngympa mfl. 

 

Välkomstkommitté/inflyttarservice 

Deltagare i gruppen: 

XXX 

Hur vet man om vad som finns i Blattnicksele, hur vet man om crossbana, hur vet man 

om sykursen, hur kan man påverka. 

Inflyttarbrev, välkomstkommitté som säger hej och välkommen när någon flyttar in, 

bär flyttlast. 

 

Marknadsföring av Blattnicksele 

 Deltagare i gruppen: 

 XXX 

Våga visa hur bra vi är och marknadsföra byn! 



 Informationsblad regelbundet med nyheter, intervjuer, planerade aktiviteter mm. 

 Artiklar, sociala medier, stödja Stefan Danielssons utmärkta arbete med hemsidan. 

 

Övriga tankar och idéer: 

- Byte av gatlampor till led. Det har varit problem med lampornas kvalitet. Det kommer att ta 

tid att byta ut dessa. Det är full fart hos Hasse med lampbytet. 

- Rickard From tar på sig att laga lamporna på ishockeyplan.  

- Vintervägen mellan norra och södra Blattnicksele är en byaangelägenhet, här är det också ett 

arbete som behövs. Behöver de spårsladden för att dra upp bilvägen så är det självklart att vi 

ska hjälpas åt och att de får låna sladden. 

- Det är anmält intresse att arrangera tävling i burkarcupen 

- Skyltarna vid infarterna är jättebra, nya med nya datum är på gång. 

- Önskemål om att arrangera byamöten oftare. 

- Fredrik Grensmans vandringsstig bör vi marknadsföra mer, eventuellt sätta upp en låda där. 

- Det informerades om att det inte blir någon gala i år. Div prisutdelningar kommer att göras 

vid annat tillfälle. 

- Det kommer att vara störningar i bredbandet i byn den 21 -24 oktober. 

- Onsdagen den 19 oktober kl. 17.30 träffas alla som har möjlighet vid hockeyplan för att 

laga sargen. Kom en stund eller en lång stund. Medtag skruvdragare, material finns på 

plats. 

Anmäl er om ni känner er intresserad att delta i någon grupp. Om man anmäler intresse i en grupp så 

är man inte fast i den gruppen för alltid, självklart så kan man hjälpa till när det passar i olika 

grupper. Anmälan kan göras på facebook ”Blattnicksele by”, eller kontakta någon i styrelserna. Det 

blir en ansvarig i varje grupp som blir samordnare för gruppen.  

Även om det finns grupper så ska inte de göra allt, grupperna är ett sätt att få kontinuitet i allt som 

görs och verkställa och fånga upp fler tankar och idéer. 

 

 

Tack för en trevlig kväll! 

Blattnicksele IF och Blattnicksele Intresseförening 


