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Aktuellt just nu:
- Vi är 413 medlemmar
- Markägaravtalsgruppen är på gång med sitt arbete
- Faktura är utsänd för andra insats till projektet, har du inte fått den, undersök om 

det ligger i din skräppost, att inte din brevlåda är full eller kontakta Helena 
Wallström

- Anbudstiden går ut den 12 juni (är förlängd med några dagar) vi hoppas ha klart 
med en totalentreprenör strax efter midsommar, information läggs ut på hemsida 
när det är klart

Landsbygdsprogrammet godkänt av EU-
kommissionen
En glädjande nyhet är att EU-kommissionen nu godkänt 
Sveriges landsbygdsprogram så nu kan vi göra klart 
ansökan och efter kontakter med Länsstyrelsen kan 
projektet rulla vidare utan uppehåll.

För er som är nyfikna vad landsbygdsprogrammet 
innebär läs mer på: 
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/
programochvisioner/landsbygdsprogrammet20142020.4.7c4ce2e813de
da4d30780004608.html

http://www.rala.com/sv/aktuellt/nyheter/landsbygdsprogrammet-
godkaent-av-eu-kommissionen/

Fastighetsanslutningsavtal
Vi håller nu på att sprida Fastighetsanslutningsavtal till alla våra medlemmar 
genom ambassadörer, grannar och post. Har du inte fått något gå in under fliken 
dokument och följ instruktionen som finns där. (har du fått dubbelt ber vi om 
ursäkt – det räcker att fylla i dem en gång)

http://www.rala.com/sv/aktuellt/nyheter/landsbygdsprogrammet-godkaent-av-eu-kommissionen/
http://www.rala.com/sv/aktuellt/nyheter/landsbygdsprogrammet-godkaent-av-eu-kommissionen/
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För mer information kontakta: 
Anna Sundström, ordf i föreningen 0760 266 377
Anders Johansson, projektledare 0708 788 119

Ny styrelse
Styrelsen fick följande utseende efter stämman:

Ordinarie Vad till stämman
Anna Sundström ordf 2016
Bengt Lindberg v ordf 2017
Helena Wallström kassör 2016
Marianne Sjövall sekr 2016
Anders Johansson projektledare 2016
Stefan Dahl 2016
Hans Gunve 2017
Ulf Eriksson 2017
Jonas Olsson 2017

Suppleanter
Peter Dahl 2016
Majvor Brodelius Johnson 2017

Revisorer
Peter Karlsson 2016
Lennart Lewerin 2016

Suppleant
Claes Bengtsson 2016

Handlingar från stämman
Årsberättelse inkl ekonomisk berättelse och revisionsberättelse finns under fliken 
Dokument på hemsidan
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