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GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR
önskar

Vi påminner om att
medlemsavgiften ska
finnas på Byalagets konto
senast den 31 december
om du vill vara
medlem i Glöte Byalag
och ha rösträtt på
stämman i mars.

Glöte Byalag
Status Projekt
PåFart Härjedalen

Fiber till Dravagen

Vårens
intresseanmälan
att
ansluta
till
det
planerade
Byanätet (fiber) resulterade i ca 45
intresseanmälningar från Glöte
och
Svartåsvallen.
Enligt
Härjedalens kommun kommer
projektet att försenas eftersom de
statliga pengarna är slut – 20
miljoner fanns att söka och
ansökningar på hela 80 miljoner
kom in. Regeringen ska nu besluta
om nya pengar som kan sökas
tidigast i slutet av 2014. Det
innebär att vi åter får leva i
ovisshet om när vi kan få fiber i
Glöte.

Om
läget
är
dystert
för
Glöteborna är det desto muntrare
i Dravagen! Där har flera
fastighetsägare tagit chansen att
ansluta sig det fibernät som går
upp
på
Glötesvålens
vindkraftspark. Allt är klart och
inkoppling kommer att ske någon
gång under våren.

Om villkor, se nästa sida.

Årsmöte för
GLÖTE BYALAG
16 mars kl 16.00
på Glötegården.
Ärenden enligt
stadgarna.
Välkomna!
Mer information om
kommande möten
kan du hitta på byns
anslagstavla vid
Glötegården och

www.glote.se

Vestas rekryterar

Vindkraftsbygget
Arbetet uppe på Glötesvålen
ligger nu nere för vinteruppehåll
men till våren drar det igång igen.
Vid transformatorstationen kommer
troligtvis bygg- och monteringsarbeten att pågå så gott som hela
vintern.
Under vintern kommer arbetet med
kraftledningen mellan Dravagen
och Sveg att gå vidare.

Under hösten har 6 tjänster som
vindkraftstekniker till parken på
Glötesvålen
utannonserats.
Andreas Johansson vid Vestas är
mycket nöjd och berättar att
majoriteten av de sökande är väl
kvalificerade och antingen bosatta
i vindkraftsparkens närhet eller kan
tänka sig att flytta dit vilket
verkligen kan bli ett lyft för Glöte!
Läs mer på…
www.vindkraftscentrum.se

Detta nyhetsbrev kan Nyhetsbrev laddas ner från hemsidan.

Personalfest på hög höjd

Film nr 2 om bygget av
vindkraftsparken på
Glötesvålen finns nu på
O2:s hemsida www.o2.se

Bli medlem i Glöte Byalag och påverka byns utveckling

Om allt går som planerat ska den första
Bygdepengen från vindsnurrorna på
Glötesvålen delas ut år 2015.

Glötegården
Under våren, sommaren och
hösten har Glötegården spelat en
central
roll
i
vindkraftsutbyggnaden. Här har vindkraftspersonal bott i husvagnar, Svevia
har sitt kontor i lilla salen och här
har
möten
och
andra
sammankomster
hållits
under
byggsäsongen.
På Glötegårdens hemsida hittar du
information om gården, priser,
utrustning
osv.
att
finnas
lättillgängligt på nätet. Adressen är
www.glotegarden.se

GLÖTE BYALAG
c/o Lars Fohlin
Härjedalsgatan 6, 842 91 Sveg
Tfn 0680-71 11 42
Ansvarig utgivare:
Ulla Stenberg
Tfn 070-600 86 85

Om allt går enligt planerna
kommer den första Bygdepengen
från
vindkraftsparken
på
Glötesvålen att utbetalas under
2016. Om den används klokt blir
den ett värdefullt tillskott för byns
utveckling. Medlemmar i Glöte
Byalag beslutar om hur den
kommande Bygdepengen ska
fördelas*.
Medlemskap kan sökas av "ägare
av lantbruksenhet eller mantalsskrivna inom Glötes skifteslag".

Medlemskapet är personligt och
gäller kalenderår. För samägda
fastigheter kan delägare erhålla
eget medlemskap under förutsättning att var och en betalar
årsavgiften.

När din ansökan behandlats och
godkänts skickas faktura ut.
Medlemsavgiften fastställdes till
100
kr
och
reglerna
är
oförändrade dvs. avgiften måste
finnas på Byalagets konto senast
den 31 december (2013) för att
du ska ha rösträtt på stämman i
mars 2014.

*Byalagets

Miniutställning om
Vindkraft
Styrelsen för Glöte Byalag
jobbar med att iordningställa
en miniutställning om vindkraft
som ska kunna öppna till
sommaren.
Utställare
som
deltar är Glötesvålen Vind,
Vindkraftscentrum, Kvarnforsens
Nät, Härjedalens kommun IKEA,
Glöte Byalag m fl.

Ansökningsformulär finns i brevlådan på byns anslagstavla vid
Glötegården och på föreningens
hemsida www.glotebyalag.se där
du för övrigt hittar mer om
föreningens arbete.
stämma har fastslagit
särskilda regler för hur Bygdepengen
ska användas.

Årsstämma för Glöte
Viltvårdsområde
Söndag den 16 februari kl 16.00
håller Glöte VVOf årsstämma.
Ärenden enligt stadgarna.
Stadgar och annan information
finns på föreningens hemsida
www.glotevvo.se

Citatet
"Han gick aldrig
på mötet utan
sov hemma."
/ /Okänd

E-post: info@glotebyalag.se
www.glotebyalag.se
Detta nyhetsbrev kan Nyhetsbrev laddas ner från hemsidan.

