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Motion från Anita Nilsson 
Styrelsens yttrande och förslag till beslut 
 
 
MOTIONENS INNEHÅLL 
 
Anita Nilsson, har som medlem i Tavelsjö ByaNät, framfört en motion från Överrödå 
Bygdeförening. Motionen lyfter fram behovet att marknadsföra bygden och kunna erbjuda rätt 
faciliteter till såväl bybor som turister och tillfälliga besökare.  
 
I motionen beskrivs att Bygdeföreningen uppleveratt det är en nedåtgående frekvens när det 
gäller externa uthyrningarna av byastugan. Man anser att det är intressant att klargöra under vilka 
förutsättningar som en bredbandsanslutning skulle kunna göras till Byastugan, då denna bedöms 
öka attraktiviteten och därmed möjligheten till fler externa uthyrningar. 
 
Motionens yrkande är  
 
att TBN inventerar och analyserar behovet av bredbandsanslutning till våra samlingslokaler och 
sammanställer ett erbjudande om med så fördelaktiga kostnader och villkor som möjligt. 
 
 
STYRELSENS SVAR 
 
Styrelsen delar motionärens inställning till att en bredbandsanslutning ökar en samlingslokals 
attraktion. Detta har också varit en inställning som funnits hela tiden under de år som Tavelsjö 
ByaNät har vuxit fram. Där det funnits intresse från samlingslokaler att anslutas till 
bredbandsnätet har detta kunnat göras. I samtliga fall också med någon form av motprestation 
från samlingslokalen, eller dess medlemmar. Via kontanta medel och/eller via särskilda 
arbetsinsatser i samband med nätets utbyggnad. En viktig utgångspunkt har också varit till vilken 
marginalkostnad som anslutningen kunnat göras till. I samband med ett större utbyggnadsprojekt 
har marginalkostnaderna för att ansluta en samlingslokal ofta varit relativt låga. 
 
Genom detta förhållningssätt finns idag 12 samlingslokaler anslutna till Tavelsjö ByaNät 
(Jämteböle bygdegård, Mickelsträsk bygdegård, Rödåbygdens idrottsklubbs lokal, Rödåsels 
bygdegård, Selets bygdegård, Stärkesmarks bygdegård, Sundlingska Gården, Tavelsjö AIK:s 
klubbstuga, Tavelsjö bygdegård, Trehörningens byastuga, Trollbergets samlingslokal och 
Vindelånäsets byastuga). 
 
Styrelsen uppfattar att det är rimligt att även framöver söka samverkanslösningar med andra 
samlingslokaler inom Tavelsjö ByaNäts utbredningsområde i syfte att fler samlingslokaler kan 
anslutas.  
  
Med hänvisning till ovanstående yttrande föreslår styrelsen årsstämman 
 
att med instämmande i motionens syfte ge styrelsen i uppdrag att med en positiv utgångspunkt 
utvärdera möjligheten att ansluta olika samlingslokaler eller liknande lokaler till förmånliga 
villkor när önskemål om detta inkommer. 


