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Tid: kl 17.00–18.35                              
Plats: Projektkansliet                            
Närvarande: Peter Back ordförande                                                    

Kjell-Owe Ahlskog via Skype (§ 69–70)                      
Thomas Autio                              
Jan-Erik Back                              
Bengt Leander via Skype                             
David Smedman                          
Ola Österbacka sekreterare                                    

Paragrafer 66–73  !
66 
SAMMANTRÄDET ÖPPNAS 
 Ordförande Peter Back öppnade sammanträdet. Noterades att Bengt Leander deltar via Sky-

pe och att Kjell-Owe Ahlskog kommer senare med via Skype. !
67 
PROTOKOLLJUSTERING 

Protokoll nr 10/15.9.2014 föreligger för justering. 
Beslut: Godkändes och undertecknades.     !

68 
UPI-FRÅGOR Styrgruppen ansåg att vi bör sträva efter en nollresultat. Efter genomgång av kontoutdrag 

och rättelser från 2013 konstaterades att det torde finnas kvar ett par hundra euro. En löneut-
betalning från december hade blivit oräknad i utbetalningsansökan trots att den var redovisad 
och kommer med i den sista utbetalningsansökan. Situationen vid projektets slut 30.9.2014 
var följande: 
• Föreningen fakturerar UPI 138,03 € för färgkopior. 
• Före utbetalning fanns 45,54 € på UPI-kontot. Denna summa har betalats till föreningens 

konto varvid kontot är helt tömt, och dessutom bokförs 92,49 € som återbetalning av lån. 
• Återstår att göra slutredovisning till EURA2007, vilket sköts av projektchefen, och lämna 

in utbetalningsansökan. För denna behövs bestyrkta utdrag ur bokföringen som torde fås 
inom kort. 

Beslut: Åtgärderna godkändes och styrelsen noterade nollresultatet med tillfredsställelse. 
  

69 
ÅTGÄRDER SOM FÖRANLEDS AV UPI  

Styrgruppen stödde tanken på ett möte med skogsaktörer men ansåg att åkrar och diken intill 
dem spelar en mindre roll. Styrgruppen föreslog också att en utredning skulle göras angåen-
de ett eget avloppssystem för bosättningen kring sunden och att föreningen skulle anhålla om 
medel för detta från kommunen, alternativt att bistå kommunen med utredningar för ett 
kommunalt avloppsnät. 
Vid styrgruppens möte meddelade Hans-Göran Lax att det finns ca 50 000 € att ansöka från 
den EU-period som håller på att avslutas. Ansökan måste göras så att beslut kan fattas inom 
november. En preliminär förfrågan till Matias Båsk på Korsholms kommun har besvarats 
med att det torde finnas medel för ungefär lika mycket som vi fick för UPI, att användas näs-
ta år, och ansökan för detta bör inlämnas i medlet av november för att hinna till utvecklings-
sektionens möte 4.12. Hans Rönnholm har meddelat att NTM-centralen kan göra ett undan-
tag från bestämmelsen att beslutet måste vara fattat inom november för att ge möjlighet att 
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lämna in kommunens beslut genast efter 4.12. Ansökan bör dock vara så långt beredd att den 
bara kan beslutas och undertecknas då. Pengarna kan användas fram till augusti 2015, avvi-
kande från vad som meddelades vid styrgruppens möte. 
Syftet med detta projekt kunde vara att skaffa syresättningsutrustning och göra nödiga instal-
lationer under vintern 2015. Ett andra syfte kan vara att planera för avloppsfrågan. 
Bengt Leander föreslog att vi begär offerter från några företag som kan göra installationer 
för syresättning som helhetsentreprenad, vilket gör att vi inte behöver anställa någon projekt-
ledare för detta. Han presenterade några sådana företag. 
För avloppsfrågan kunde vi konsultera Sabina Nabb, som i egenskap av avloppsrådgivare 
har gjort en utredning för avloppsfrågan för Österbottens miljö och vatten rf.  
Beslut: 1. Bengt gavs i uppdrag att rikta en informationsförfrågan till ett antal företag. I 

förfrågan ber vi om företagens förslag och indikativa kostnader. Egentlig offertbe-
gäran görs sedan finansieringsbeslut har tagits. 

 2. Peter gavs i uppdrag att sammankalla till ett möte inom ett par veckor med 
Sabina Nabb, Allan Heir (kommunens chef för vatten och avlopp), skifteslagens 
representanter Henrik Backlund och Nicklas Ingman samt Göran Burman (entre-
prenör med praktiska kunskaper inom området). 

 3. Möte med skogsaktörer ordnas något senare.  !
70 
ISKMOLEDEN Det blev ett allvarligt bakslag på planen att utsträcka vandringsleden runt Hallonnäsfladan 

när Peter och David hade möte med scoutledarna 18.9. De vill inte ha en vandringsled ge-
nom sitt område och det är för oländig terräng att ta omvägen runt Bovikarna och Brunnen. I 
stället föreslås att vi tar vägen över David Smedmans kalhygge och övriga skogsskifte till 
Björnhällsfladan och därifrån till Brunnfladavägen. Dessutom föreslogs vid styrgruppens 
möte att vi kunde använda västra stranden av Hallonnäsfladan, som har visat sig vara ett bra 
alternativ. Markägaren där är positiv. En parkeringsplats kunde ordnas vid ”kedekurvan” på 
Tistronskärsvägen, vilken ligger centralt för båda rutterna. Kartskiss presenterades vid sam-
manträdet. 
Peter och David berättade om att arbetena med avtal fortskrider positivt, men att det ännu 
saknas ett par underskrifter. Brunnfladavägens väglag ger grönt ljus medan vi ännu väntar på 
klartecken från Tistronskärsvägens väglag för att bilar ska kunna köra till den tilltänkta par-
keringsplatsen. David har bett om offerter för vindskydd/grilltak. Alternativ för spångar dis-
kuterades: grus, stockar eller plast. Det bör vara möjligt att utnyttja de elstolpar som under 
vintern ska tas ner från Björkholmsback. 
Beslut: Planeringen omfattades. I första hand föredras spångar av uppsågad stock, men 

även grus kan användas där det är lämpligt. Projekttiden torde enligt nuvarande 
tidtabell räcka till för att slutföra planeringen.  !

71 
NYA MEDLEMMAR OCH MEDLEMSAVGIFTER 
 Förutom några tidigare antagna som betalat sin medlemsavgift har en person betalt med-

lemsavgift: Ulla-Stina Norrgård, Alskatvägen 968 B. Bara ett fåtal av de obetalda medlems-
avgifterna har erlagts trots påminnelser. 
Beslut: Den nya medlemmen antogs.     !

72 
NÄSTA MÖTE Om vi ska få in ansökan för ett nytt projekt måste ett nytt sammanträde hållas rätt snart. 

Beslut: Tidpunkten kan samordnas med ”avloppsmötet”.      !
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73 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Saldo på föreningens bankkonto 7.10 var 5 759,49 €.  !!
Peter Back Ola Österbacka                                    
ordförande sekreterare                                 


