
	  

VERKSAMHETPLAN	  FÖR	  LAKNÄS	  ÖSTANHOLS	  BYALAG	  	  2014	  

Trivselkommittéen	  

Planerar	  för	  varierande	  progam	  både	  i	  bystugan	  och	  utomhus	  i	  syfte	  att	  byinnevånarna	  ska	  
få	  träffas	  under	  gemytliga	  former	  och	  för	  att	  gemenskapen	  i	  de	  båda	  byarna	  skall	  förstärkas.	  	  

Annonsera	  beslutade	  programpunkter	  på	  byarnas	  anslagstavlor	  och	  på	  vår	  hemsida	  

Valborgsmässofirandet	   detta	   år	   ansvarar	   Östanhol	   för	   (fr.o.m.	   2012	   ansvarar	   byarna	  
vartannat	  år).	  	  

I	   vår	   plan	   ingår	   även	   att	   utöka	   bemanningen	   i	   trivselkommitten	   för	   att	   därigenom	   bättre	  
kunna	  fördela	  arbetet	  och	  för	  att	  kunna	  genomföra	  alla	  planerade	  aktiviteter..	  

Bystugekommittéen	  	  

Ansvara	  för	  bystugans	  löpande	  drift	  och	  underhåll.	  	  

Marknadsföra	  bystugan	  bättre	  för	  att	  därigenom	  öka	  hyresintäkterna	  

Se	  över	  prislistan	  för	  uthyrning	  

Hemsidan	  

Uppdateras	  löpande	  

Renovering	  

Bastu/omklädningsrum:	  ny	  frånluftsfläkt,	  byte	  av	  radiatorer	  och	  panelinnertak	  

Bagarstugan:	  nya	  hyllplan	  och	  bänkskiva,	  målning	  av	  väggar,	  slipning	  av	  bakbordet,	  	  

Cafeterian:	  vikväggar	  in	  till	  stora	  salen	  

Stora	  salen:	  nytt	  beröringsskydd	  vid	  kamin,	  ljudisolering,	  ny	  dörr	  mellan	  sal	  och	  lilla	  rummet	  
intill	  köket	  

De	  åtgärder	  som	  är	  skrivna	  med	  kursiverad	  stil	  kvarstår	  i	  2012	  års	  påbörjade	  projekt	  och	  där	  
finanseringen	  är	  klar.	  

Långsiktig	  renovering	  

Fasader	  på	  1986	  års	  utbyggnad:	  rödfärgning	  och	  fönstermålning	  

Vinden	  på	  1986	  års	  utbyggnad:	  tilläggsisolering	  

Cafeterian:	  slipning	  och	  lackning	  av	  bordsskivor	  



	  	  

Vägkommittén	  

	  Översyn,	  bedömning	  och	  planering	  och	  genomförande	  av	  underhåll	  av	  byarnas	  vägar.	  

3	  årsplan	  enligt	  beslut	  2012(	  föredras	  av	  vägkommittén)	  

Julgrans-‐	  och	  midsommarkommittén	  

Ombesörja	  att	  julgranarna	  (2st)	  i	  Laknäs	  sätts	  upp	  och	  tas	  ner.	  

Belysningen	  tändas	  till	  1:a	  advent	  och	  släckas	  vid	  tjugondag	  Knut.	  

Ta	  ner	  majstången.	  Slå	  ängen	  och	  räfsa	  vid	  härbret.	  Ordna	  med	  löv	  till	  klädning	  av	  stången.	  

Ansvara	  för	  att	  det	  finns	  en	  	  vimpel	  

Strandpaviljongen	  och	  båthus	  	  

Åtgärder	  framtagna	  i	  samråd	  med	  NRK:s	  styrelse.	  

Båthus:	   installation	   av	   fast	   vu	   och	   belysning	   invändigt.	   Renovering	   och	   lyft	   av	   nedersta	  
timmervarvet	  på	  lilla	  båthuset	  (vid	  Tällbergsstranden)	  planeras	  till	  2015.	  

Strandpaviljongen:	  	  värmefläkt.	  

Toalett,	  vatten	  –	  avlopp.	  Planeras	  tillsammans	  med	  S80	  och	  Leksands	  kommun.	  

Ev.	  omförhandla	  hyresavtalet	  med	  NRK.	  

Tällbergsbyarnas	  byråd	  

Styrelsen	  planerar	  fortsatt	  representation	  i	  byrådet.	  	  

Tällbergsstranden	  och	  spelmansstämma	  

	  Utse	  en	  ansvarig	  kommitte	  	  

Anordna	  spelmansstämma	  i	  aug.	  av	  	  Laknäs/	  Östanhols	  by	  

Tällbergs	  Halvmarathon	  

Fortsatt	  samarbete	  med	  NRK	  och	  Leksands	  Orienteringsklubb	  

Återkoppling	  

Årsvisa	  avstämningar	  genom	  rapporteing	  från	  kommitter	  till	  bystyrelsen	  

	  Utvärdering	  genom	  verksamhetsberättelse	  


