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Tid: kl 17.00–18.44                              
Plats: Projektkansliet                            
Närvarande: Peter Back ordförande                                                    

Kjell-Owe Ahlskog frånvarande                     
Thomas Autio frånvarande                              
Jan-Erik Back frånvarande                             
Bengt Leander  
David Smedman                          
Ola Österbacka sekreterare                                    

Paragrafer 45–50  !
45 
SAMMANTRÄDET ÖPPNAS 
 Ordförande Peter Back öppnade sammanträdet som konstaterades beslutfört då fyra med-

lemmar var närvarande. !
46 
PROTOKOLLJUSTERING 

Protokoll nr 7/8.6.2014 föreligger för justering. 
Beslut: Godkändes.     !

47 
UPIFRÅGOR För översättning av slutrapporten har offerter inbegärts av biolog Hans Hästbacka, translator 

Cajsa Rudbacka-Lax och pensionerade translator Susanne Kullman. En sammanställning av 
offerterna samt försök att jämföra arvodesgrunderna förelades. När endast de löpande texter-
na beaktas torde kostnaden rymmas inom budgeten. 
Infoskylten och webbinfo bör ändras sedan NTM-centralen godkänt ändring av projektpla-
nen. Den har till följd av semester ännu inte godkänts, men det torde ske inom ett par veckor. 
Fiskeintervjun hölls 17.6. Talkotimmarna för fisket med kassar blev 18 och för fiskeintervjun 
uppskattningsvis 6 timmar. Mängden talkotimmar är nöjaktig. 
Beslut: Eftersom det är svårt att jämföra översättningsofferterna sänds den preliminära 

slutrapporten till alla offertlämnare, vilka ombeds att snarast ge ett exakt slutpris på 
basen av rapporten. Ett nytt datum skrivs ut och limmas fast på infoskylten.  !

48 
ISKMOLEDEN David Smedman och Peter Back ger rapport om avtalssituationen. På grund av att en central 

markägare motsätter sig ser det ut att vara omöjligt att förverkliga den ursprungliga planen 
att använda skidspåret också som vandringsled. En alternativ sträckning längs kommunens 
skifte undersöks för att kunna utgå från området vid fotbollsplanen. 
Ett nytt förslag finns att utsträcka leden runt Hallonnäsfladan. En preliminär terrängunder-
sökning visar att det för största delen av rutten finns stigar. En del av området är natur-
skyddsområde och Finlands Miljöcentral har byggt ett bra vindskydd med grillplats som an-
vänds av scouterna. 
Eventuellt kunde denna nya led utökas med en rutt via den gamla skjutbanan, där det till stor 
del finns stigar och vägar. Då behövs en ny startplats med bilparkering. 
Talkotimmar har producerats i tillfredsställande antal. De projektanställdas arbetstid har ännu 
inte redovisats. Självfinansieringsandelen är ett frågetecken. Ingen uppgift hur medlemmarna 
betalat medlemsavgifterna har presenterats. Försäljning av kopparkabel från de gamla elljus-
ledningarna på Björkholmsback kan ge inkomster. 
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Beslut: David och Peter fortsätter med terrängundersökning samt kartlägger och kontaktar     
markägarna för det nya ruttförslaget. Kontakt söks till den person på Miljöcentra-
len som ansvarat för bygge av vindskyddet. Elektriker kontaktas för att få råd om 
hur kopparkabel och stolpar med armaturer kunde tas till vara.  !

49 
NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Preliminärt torsdag 24.7 på eftermiddag eller kväll, klockslag bestäms senare. De frånvaran-
de kontaktas per telefon för att så många som möjligt ska kunna delta. Viktigt är att få upp-
gifter om inbetalda medlemsavgifter. !

50 
ANMÄLNINGSÄRENDE 

Utbetalningsansökan nr 2 har godkänts enligt ansökan med summan 3 807,80 €.  !!
Peter Back Ola Österbacka                                    
ordförande sekreterare                                  !


