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Stålboga byalag
för ett trevligt, trivsamt och levande samhälle

Kallelse till ÅRSMÖTE DEN 4 JULI 2021 kl 11.00 gällande verksamhetsåret 2020 och
planering 2021.
Plats: Sjödala, Stålboga (längst ut på udden, Fagernäs)
1.

Mötets öppnade

2.

Dagordningens godkännande

3.

Fråga om årsmötet är behörigt utlyst

4.

Val av ordförande för mötet

5.

Val av sekreterare för mötet

6.

Val av två justerare och tillika rösträknare

7.

Styrelsens årsberättelse och verksamhetsplan, se sid 2

8.

Revisorns berättelse

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande för ett år
11. Val av styrelseledamöter på två år:
Kerstin Wallmark, omval
Eva-Karin Magnusson, omval
12. Val av revisor
13. Val av valberedning
14. Beslut om årsavgift för 2022
15. Behandling av andra väckta frågor eller lämnade motioner
16. Övriga frågor och information
- Väg 896
- Avfallsfrågan
- Grannsamverkan
- IP-Only och fiberinstallation
- Sommarens aktiviteter
17. Årsmötets avslutning
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Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för perioden 2020-2021
Väg 896
Trafikverket har överlämnat frågan till Lantmäteriet. Någon ny information från Trafikverket inte
kommit till byalaget sedan sommaren 2020.
Avfallshantering
Sörmland vatten har höjt avfallstaxan rejält, varför byalaget har kontaktat leverantören för att se
över alternativ till den container som står vid infarten mot Fagernäs för att kunna minska kostnaden
för avfallshanteringen.
Grannsamverkan
Byalaget jobbar för att fler boende ska anslutas till grannsamverkan för att få ett tryggare och
säkrare Stålboga.
Fiber/Bredband
Sedan 2016 har det varit tal om fiber i Stålboga. Problemen har varit många men nu verkar det vara
på gång. Enligt IP-Only beräknas installation vara klar i oktober-november 2021.
Musikkvällar
2020
Den 11 juli arrangerades en kombinerad Musikquiz och minikonsert av Per Drömtorparn
Bäckström ute vid Selmas udde (Fagernäs). Kvällen var mycket uppskattad även om det var färre
deltagare än vanligt, förmodligen på grund av pandemin.
Andra evenemang
2020
Byalagsvandringen gick till Nykvarns skola där Bert Johnson berättade om skolan och dess
historia. Malmköpingsortens Hembygdsförening har tagit fram en skrift om Nykvarn i Dunkers
socken – en berättelse om försvunna verksamheter i en numer glest befolkad bygd.
2021
Årets medlemsaktivitet är en guidad visning av Björndammens masugn den 7 augusti 2021 kl
15.00. Guidningen tar ca 1 timme. Därefter bjuds på korv med bröd och dricka.
På grund av den pågående pandemin arrangeras inga andra medlemsaktiviteter. Byalaget tar nya tag
2022.
Midsommar
Liksom tidigare år är medlemmar i byalaget varit välkomna till Oliverbergs midsommarfirande.
Midsommarafton mellan kl 15-17 spelas det dragspel på ängen. Tag med egen filt och fika. Coronaavstånd gäller. Ingen midsommarstång i år heller. Midsommardagen mellan kl 10-13 traditionsenlig tipspromenad.
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Webb och Facebooksida
Information om nyheter och arrangemang finns redovisad på byalaget webbplats (www.stalboga.se)
samt på byalagets Facebooksida.
Byalagets webbplats och Facebook sida har hanterats av Caspar Almalander i samråd med
styrelsens Eva-Karin Magnusson. Ytterligare texter med berättelser om olika fastigheter i Stålboga
och deras historia välkomnas på webbplatsen.
Övrigt
Ansökan om medlemskap i Stålboga byalag görs via adressen info@stalboga.se
Insättning av medlemsavgiften (100 kr/hushåll) görs på bankgironummer; 398-1172

