Glöte Byalag Nyhetsbrev nr 1 2015
Efter en blåsig vinter går vi med
fart mot en spännande sommar.
Styrelserna för Glötegården och
Glöte Byalag har nämligen
beslutat att i samråd iordningställa
ett sommarcafé på Glötegården.
Vi hoppas det blir starten på en
positiv utveckling av Glöteområdet.
Glöte Byalag i maj 2015

DATUM NI INTE FÅR MISSA!
24 maj kl 12-15
Invigning av Café Bönan
Alla Glöte-vänner hälsas hjärtligt
välkomna till Glötegården och
Café Bönan, byns nya
inneställe!
OX2 och Glöte Byalag bjuder
på fika och varm korv

27 maj
Invigning av vindparken
på Glötesvålen

Café Bönan

Glöte Byalag satsar på utveckling
Just nu jobbas det frenetiskt med
tre nya projekt som startar upp i
Glöte till sommaren.

Båda projekten har beviljats medel
från historiens första Bygdepeng
och skapar arbetstillfällen i byn.

Sommarcafé på Glötegården

Miniutställning om vindkraft

Den 24 maj invigs Café Bönan,
byns sommarcafé. Därefter blir
öppettiderna onsdag till söndag kl
11-16 under juni, juli och augusti.
På Café Bönan kan du fika
hembakat bröd, köpa korv,
smörgåsar, varma och kalla
drycker och sitta ner och prata en
stund. Caféet kommer även att
sälja hantverk, souvenirer, vykort
mm.

För att öka kunskapen om
vindkraften och se hur byggprocessen på den minst sagt
ovanliga arbetsplatsen, gick till har
Byalaget
anordnat
en
Miniutställning om vindkraft på Glötegården. Öppettider är samma som
Caféets.
Projekten marknadsförs under
www.glotesvalen.se

Ni är hjärtligt välkomna och vi är
glada om ni besöker caféet och
stödjer vår verksamhet.

Guidade turer till vindparken
I syfte att öka intresset för caféet
kommer
Byalaget
även
att
erbjuda
guidade
turer
till
vindparken
under
sommaren.
Turerna måste bokas i förväg. Man
kan åka upp i eget fordon eller i
egen buss men alltid göras
tillsammans med den utbildade
guiden.

Ansökan om statliga
medel till bredband
Härjedalens kommun har äntligen
lämnat in ansökan om statligt
bidrag till utbyggnad av bredband
i Glöte. Besked kommer under
september-oktober.
Om
Glöte
beviljas medel kommer projektering
att genomföras under vintern
2015/2016 och grävningsarbeten
kan förhoppningsvis starta under
barmarksperioden 2016 men vi är
luttrade och törs inte lova något.
Information om projektet finns på
Byalagets hemsida.

Vindkraftsutställningen
håller öppet 13-18

4 juni – 30 augusti
Café Bönan har öppet
onsdag-söndag 11-16

1 juni-31 augusti
Guidade turer
Turer till Glötesvålens
Vindpark kan bokas

15 juni-24 augusti
Tipsrunda runt sjön
Nya frågor varje måndag

2 juli – 20 augusti
Björn- och älgsafari
torsdagar kl 20
Bokas på 070-895 03 17

Restaurang Trapper
1 juli – 13 september
Onsdag-lördag fr. 17.00

14 sept – 26 sept
Fredag-lördag fr. 17.00
Glöm inte att boka

Trapper-tömning
26 september
Se www.glote.se och
anslagstavlan i byn
Följ Glöte på Facebook

Glöte Byalags Nyhetsbrev delas ut till hushåll i Glöte, Dravagen, Hansbygget och Svartåsvallen. Finns också på föreningens hemsida.

Bli medlem i Glöte Byalag
Information
och
ansökningsformulär finns på hemsidan
www.glotebyalag.se där du hittar
mer om föreningens arbete.

Bekämpning av mört

Vindkraftverken på Glötesvålen kunde tas
i drift något tidigare än beräknat vilket
innebar att en första Bygdepengen
betalades ut 1 år tidigare än beräknat.

Så snart isen går i Glötessjön
och vattentemperaturen börjar
stiga kommer Lofsdalen-Glöte
FVO
att
fortsätta
med
fiskevårdande insatser genom
bekämpning
av
sjöns
mörtbestånd.
På så sätt
hoppas vi få en bättre
vattenmiljö, mer mat och
utrymme vilket borde innebära
att vår inhemska öring kommer
tillbaka.

Micropott till förbättringsåtgärder i byn
På Byalagets årsstämma beslutade medlemmarna
att under 2015 skapa en s k Micropott. Potten är på
15 000 kr och ur den kan medel sökas till insatser som
förenklar och förbättrar Glöteområdet.
Föreningar/företag/privatpersoner kan söka max
2 000 kr under 2015. Utfallet ska utvärderas och
bidragen redovisas på stämman i mars 2016.
En del ansökningar har redan trillat in så det gäller att
snabba på med ansökan för först till kvarn gäller.
Om du vill ansöka om ett bidrag ur Micropotten ska
du skicka din ansökan till Byalagets sekreterare,
adressen finns här nedan. Beskriv vad du vill använda
bidraget till.

GLÖTE BYALAG
c/o Robert Svensson
Tallmostigen 6, 842 33 Sveg
Tfn 070-329 60 04
Sekreterare Glöte Byalag
Ulla Stenberg
Glöte 220 842 91 Sveg
Tfn 070-600 86 85
E-post: info@glotebyalag.se
www.glotebyalag.se

"Om du inte
kommer över,
kryp under”

Ansök om Bygdepeng!
Den första Bygdepengen från
vindkraftsparken på Glötesvålen
fördelades av Byalagets medlemmar på årsstämman i mars.
Vindkraftverken snurrar på över
förväntan vilket innebär att det
kommer att finnas en rejäl slant att
söka i mars 2016. Det behövs alltså
bra projekt som gagnar byn och
området
och
som
skapar
sysselsättning och utvecklar Glöteområdet.
Alla kan söka men endast projekt
som medför positiva effekter för
Glöte-området kan beviljas bidrag
från Bygdepengen.
Gnugga därför geniknölarna och
dra igång något positivt i byn.
Senast den 1 december måste din
ansökan vara Byalagets styrelse
tillhanda.
Läs mer på www.glotebyalag.se

INVIGNINGSDAX!
Den 24 maj mellan 12-15 är alla hjärtligt välkomna
på invigning av Café Bönan på Glötegården.
OX2 och Glöte Byalag bjuder på fika och varm
kort. Dessutom tävlingar och lotteri.
Den 27 maj kl 12 inviger IKEA sin nya vindpark på
Glötesvålen. IKEA blir därmed till 100 procent
energioberoende. Var på plats vid parkeringen
nedanför vindparken senast kl. 11.30 för att åka
med sista bussen upp. Sista bussen ner går kl.
14.00.
Ewert Ljusberg underhåller med svenska visor och
lämnar därefter över till olika talare. Invigningen
tar cirka 1 timme. Därefter bjuds det på mingel
och mat.
Anmälan senast den 18 maj till 070-821 64 38.
Antal platser är begränsade. Den som ev. inte får
plats kan ändå besöka vindparken genom att
boka en guidad tur på Café Bönan under juniaugusti.
Café Bönan och utställningen håller också öppet
den här dagen mellan 13-18.

Café Bönan säljer hemslöjd från hantverkare med
Glöte-anknytning.
Bra presenter till dig eller andra!

Detta nyhetsbrev går till samtliga fastighetsägare i Glöteområdet. Nyhetsbrevet kan även laddas ner på hemsidan.

