Glöte Byalag Nyhetsbrev nr 1 2013
Vårvintern är här!
Tiden efter jul är årsstämmornas
och mötenas tid men än är det
inte färdigt. Flera sammankomster
som är högintressanta för alla
med Glöteanknytning planeras
under våren.
Kort sagt, 2013 blir troligtvis ett
händelserikt år i Glöte.
Glöte Byalag i april 2013

Projekt PåFart Härjedalen
Eftersom Telia planerar att lägga
ner kopparnätet för fast telefoni
och ADSL inom de närmsta åren,
planerar kommunen att bygga ett
s k Byanät i Glöte. Om projektet
blir av beror på hur stort intresset
är och att statliga stöd som
kommunen söker kommer att
beviljas. Bredbandsnätet erbjuder
många tjänster t ex telefoni,
snabb internetuppkoppling, musik,
film, larm, övervakning, bredbands-TV m m och utbudet av
tjänster växer ständigt.
I stort innebär det att fastighetsägaren betalar en anslutningsavgift på 9 000 kr inkl moms
(tidigare 15 000 kr). Projektet står
för kabel in till bostaden (även
fritidsfastigheter) samt grävning till
tomtgräns, resterande grävning
från tomtgräns till hus betalar man
själv. Det kan finnas begränsningar
beträffande
avstånd,
definition på tomt osv. Trafikavgifter tillkommer beroende på
vilka tjänster man väljer.
Den 17 april ger kommunen och

Härjeåns detaljerad information om
projektet och du har möjlighet att
ställa frågor.
Intresseanmälan kan du lämna
direkt på mötet eller skicka till
bredband@glote.se men gör det
senast 2013-05-19, ange fastighetsägare och fastighetsbeteckning.
Byalaget lägger ut information om
projektet på föreningens hemsida
eftersom.
Välkomna till Glötegården onsdag
den 17 april kl 18!

Projektmöte om
vindkraftsbygget

PLANERADE MÖTEN
PÅ GLÖTEGÅRDEN
17 april kl 18.00
Projekt PåFart Härjedalen

18 april kl 18.00
Årsmöte Glötegårdens F-H
Ärenden enligt stadgarna samt
antagande av nya stadgar.

25 april
Årsmöten samfälligheter
Kl 11.30 Glötes Skifteslag
Kl 12.00 Klavvägens VSF
Kl 12.30 Dyckessjövägens VSF
Kl 13.00 Dravagens VSF
Kl 13.30 Röragssjöarnas VSF

5 maj kl 18.00
Glöte VVOF
Extra jaktstämma

12 maj kl 10.00
Lofsdalen-Glöte FVO
Extrastämma

21 maj kl 18.30
Projektinformation om Vindkraft

Mer information om de
olika mötena kan du
hitta på byns
anslagstavla vid
Glötegården och

www.glote.se

Tisdag den 21 maj kl 18.30 inbjuder
Glötesvålen
Vind
AB
och
Kvarnforsens Nät AB m fl till informationsträff om vindkraftsprojektet
på Glötegården.
Informationen rör både vad som är
på gång just nu och vad som
kommer att hända framåt i tiden.
Ett utmärkt tillfälle att få svar på
olika
frågor
om
vindkraftsanläggningen, nätanslutning och
annat som man funderar på. Och
det bjuds på fika!

Glötegården – en viktig
samlingslokal för Glöteområdet.
Kom på stämman och diskutera
gårdens framtid.
www.glotegarden.se

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

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 2016.

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

Årsmöte Glötegårdens Folkets Husförening
Efter att Glöte kapell sålts till privatpersoner är Glötegården numera
byns enda samlingslokal. Gården
som tillhör byns innevånare är en
angelägenhet för alla. I samband
med vindkraftsutbyggnaden kommer behovet av en väl fungerade
möteslokal i området, att öka.
Under året har en arbetsgrupp
arbetat med förslag till nya
stadgar. Dessa ska behandlas på
årsmötet. Dessutom pågår en
uppsnyggning
av
föreningens

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

hemsida. När det är klart kommer
information om gården, priser,
utrustning
osv.
att
finnas
lättillgängligt på nätet. Adressen
är www.glotegarden.se
Därför, varmt välkommen till
föreningens årsstämma

den 18 april kl 18.00
Ärenden enligt stadgarna samt
antagande av nya stadgar.

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.

Extrastämma
Lofsdalen-Glöte FVO
Söndag den 12 maj kl 10 kallas
Fiskevårdsområdets delägare till
Extrastämma.
Ärenden: Antagande av nya
stadgar samt val av revisor.
Förslag till nya stadgar finns att
ladda ner på föreningens
hemsida
www.fiskailofsdalenglote.se
Stadgeförslaget kan även
rekvireras från styrelsen.

Byalaget höll årsstämma
den 3 mars 2013

"I natt smidde jag
tusen planer.
I morse gjorde
jag precis som
vanligt."
/ /Konfucius

E-post: info@glotebyalag.se
www.glotebyalag.se
Detta nyhetsbrev går till samtliga fastighetsägare i Glöteområdet. I fortsättningen kan Nyhetsbrev laddas ner från hemsidan.

