
Villingsbergs Byalag styrelsemöte 27/ 3 2022 
Plats hos Thord Larsson kl 17,00 

Närvarande: Thord Larsson, Christer Hafenstein, Conny Nyblom, Margareta Paulin/ Dahlkvist och 

Solvej Attlerud. 

Ej närvarande:  Jonas Nilsson och Petra Taaveniku. 

1) Genomgång av tidigare protokoll. 
Genomgång av det tidigare gemensamma års och styrelsemöte som genomfördes den 13/2 

2022 med enbart styrelsen utifrån rådande covid 19 situation.   

2) Redovisning Verksamhet och kassa konton 
a) Antal medlemmar medlemmar/ familj 2021    5-6 familj/eller en persons hushåll.   

a. Kassa bankkonto = 31 588 kr 

b. Kassa handkassa = 803 kr 

c. Kassa vägbidrag = 2605 kr 

3)Status väghållning samt beslut på att Byalaget avslutar ansvaret 

för vägar i Villingsbergs by 
På styrelsemötet den 27/3 2022 diskuterades vilka möjligheter som finns för att fortsätta 

med att Byalaget skall administrera detta med plogning av vägarna i byn. 

Angående skötsel och underhåll av byns vägar. Bakgrund: Tidigare ingick vinter skötsel av 

byns vägar i Vattensamfälligheten då samtliga som ingick i vattensamfälligheten även var 

i behov av att vägarna plogades vintertid. Nu är Vattensamfälligheten avvecklad och 

vatten och avlopp sköts av Kemad (Karlskoga energi och miljö) och man betalar till 

Kemab för vatten och avlopp.  

Att vara medlem i Villingsbergs byalag är ett frivilligt åtagande och man kan vara medlem 

fast man ej bor i själva byn.   

När avvecklingen av Vattensamfälligheten gjordes överfördes en liten summa pengar ca 

1500 kr till byalagets kassa och som särredovisas i ekonomiska rapporten. Det är även 

gjorts en ansökan om vägbidrag från Karlskoga kommun och summan som erhållits har 

varit ca 3500 kr per år. Denna summa täcker dock ej kostnaden för plogning av vägarna 

här i byn ej heller upprustning av vägar så som grus och vägsalt. 

Beslut: Byalaget skall sluta att ta ansvar för plogning och väghållning i byn. Information 

om detta skall ges skriftligt till samtliga hushåll i byn längs de tidigare plogade vägarna. 

Informationen skall ges nu under våren 2022. Samtliga boenden i byn behöver få denna 

information och bli medvetna om konsekvenserna till kommande vinter 2022–2023.  

Att bilda en Vägsamfällighet kan behöva göras men då skall den vara fristående Byalaget 

med egen vald styrelse som beslutar om vilka möjligheter till att söka bidrag och vilka 

kostnader som varje hushåll behöver vara med att bekosta. 



3) Fiber kabel till byn? 
IP Only håller på och går igenom och för en dialog om fiber i närliggande områden  

där Christer Hafenstein bor. Christer har via Skillnadsbrons samfällighetsförening fått 

information och kartor över de planerade områden som skall vara med  i fiber 

dragningen. På dessa kartor finns även  Villingsbergsby  med i planeringen för fiber. 

Christer kommer att visa Thord denna karta. I dag är inte byalaget informerad om 

detta och det är oklart vilka flera i byn som är informerad. Vissa familjer som tidigare 

anslöt sig och visade intresse för fiber för delar av information. Vi får återkomma 

med hur Byalaget skall agera.  Det är många år sedan detta var aktuellt med 

fiberanslutning år 2018. 

5) Byalagets ekonomi 
a) Bidrag från medlemmar från 1/1-27/3  (medlemsavgifter)   flera familjer och 

personer har betalat medlemsavgift nu = 1250 kr.  

b) Eu bidrag? Margareta P/D kollar med Jordbruksverket angående riktlinjerna 

för avbetning av hagar för att söka bidrag för 2022-2023. 

c) Vägbidrag?  Skall Byalaget ansöka om detta även detta år? Är det för sent att 

söka för året? 

d) Hemsida: Bekostas detta år av byalaget.  Tidigare år har företagare i byn 

bekostat denna. Hur kan vi göra till kommande år. Hemsidan har många 

besökare.  Kostnad för hemsidan är 1366 kr per år. 

e) Företagskonto:     1303 per/ år. 

f) Swisch:  600 kr/år  

g) Övrigt. På vilket sett kan vi få till att flera bidrar som betalande medlemmar 

behöver utskick göras? 

6) Data kostnader.  
a. Toner / papper / utskick.  Beslut att göra ett inköp av skrivare och denna skall 

placeras hos ordförande Thord Larsson då han är den som kopierar och 

skriver ut information till styrelsen och medlemmar.  

b. Dock kvarstår hur gör vi med kostnaden för att distribuera information. 

Ersättning för bensin/diesel. Skicka brev? brev och portokostnad?  

7) Händelser i byn 
a) 9/4 Kommande vår röjning inför Valborgsmäss.  

Styrelsen samlas kl 12,30 sedan börjar vår röjning kl 13,00 

b) 30/4 styrelsen samlas kl 17, 00 brasan tändes kl 18,00 om vädret tillåter. 

Thord informerar Brandkåren att vi kommer att anordna en eld.Nästa 

styrelsemöte. 

8)  Nästa möte:  den 12/6 2022 kl 17, 00 hos Maragareta  Paulin/Dahlkvist 


