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1 Villingsbergs Byalag: 

 

 

Protokoll efter Styrelsemöte. 

Söndag 12-Juni kl.17:00 

Plats: Norhammar, Margareta Paulin/ Dahlkvist. 

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

Saknas; Solvej Attlerud, Jonas Nilsson, Petra Taaveniku 

 

 

1) Genomgång föregående protokoll? (22-03-27) 

 

2) Redovisning,: Verksamhet, konton  och kostnader.  

Årsmöte 22-02-13 

Information (Jerry Tauberman) 22-02-13 

Styrelsemöte 22-03-27 

Vår röj 22-04-09 

Vårbrasa 22-04-30 

  

Kassa den 12-juni 

Betalande medlemmar i föreningen 

är 10 st varav 2 är singeldeltagare. 
2300: - (för år 2022) 

Bank konto  26 731: - 

Bankkontot varav summa hör till 

vägkassan. 
+ 2605: - 

2022 Årets bidrag till vägkassa är. + 3485: -  

Sammanlagt bankkonto 32 821: - 

Handkassa + 1006: - 

Kassa totalt 33 827: - 

  

Kostnader sedan senaste möte 22-03-27 

Fika möten. - 95: -  

Scanner + försäkring. - 2039: - 

Vårröj:Träolja, pensel, sopsäck och 

bensin. 
- 487: - 

Värbrasa: grillkol och tändvätska. - 224: - 

Totalt. - 2845: - 

Som en punkt till kommande möten skall vi gå igenom föreningens 

ekonomi. 

Har vi för höga kostnader i förhållande vad vi har för intäkter? 

behöver vi ha till exempel swich, osv.?  
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2 Villingsbergs Byalag: 

3) Reaktioner på utskick och hemsida. 
Inga reaktioner har uppmärksammats på att vi inte gör utskick längre i den omfattningen som 

förut, allt finns på byalagets hemsida och byns anslagstavla, utskick kommer bara att ske i 

undantagsfall.  

 

4) Status Fiberkabel till området.  IP.Only, Telia, etc? 

Karlskoga stadsnät gräver för fiberkabel till fastigheter vid Sundet och Våtsjötorp. 

IP-Only skall gräva fibernät till Sundet och förmodligen till Villingsberg området, osäker 

information från Ip-only om vad som eventuellt händer. 

 

5) Kostnader: 

Beslut togs på mötet om inköp och montering plexiglas skiva till Byns anslagstavla för skydd 

av byalagets uppsatta dokument för information på tavlan, frågan tas upp till kommande möte 

vid ev. extra kostnad för utskick i brevlåda (bilkörning ca. 2-mil, alla fastigheter) 

 

6) Militärens krav på ev. byggstopp i området. 

Detaljplanerat område/tomt sedan förut. OK 

Ej detaljplanerat område/tomt Ej ok (militär har beslutande rätt) 

 

7) Restauranger.  

LakeLodge (Våtsjön) www.lakelodgeresort.se 

Nordrest (Förläggningen) www.nordrestforsvar.se/restaurang/lr-villingestrand/ 

Lekhyttan kök och restaurang Lekhyttans 

 

8) Händelser i byn/området, aktuellt, aktiviteter? 

Nybyggen fastigheter i Villingsberg 
Tre hus delvis klart och på gång, varav en är 

sommarbostad 

Fuxboudden (fastigheter/tomt) En överlåtelse och en till försäljning.   

Lakelodge Lastbilsparkering på gång, 

Kinne (gamla skolhuset i Villingsberg) Helrenovering 

Förrådet (uppe på förläggningen) Nytt tak 

Återvinningstation i Villingsberg 
Stor nedskräpning har skett, anmält till kommun 

och tidning. (se hemsida under aktuellt) 

Sandbäckens rastplats 
Lastbilar blockerar ofta personbilsparkering 

(Anmält till Trafikverket.) 

Norhammar Kossorna kommer till hagarna V-24 

 

9) Övrigt. 

Inget på övrigt! 

 

10) Nästa möte 

Söndag 28-augusti kl. 17:00 

Plats: Fuxboudden, Christer Hafvenstein  

 

 

 

http://www.lakelodgeresort.se/
http://www.nordrestforsvar.se/restaurang/lr-villingestrand/
https://lekhyttans.se/

