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Ordf. Gunder Lidén 

Runo Lindberg, Patrik Johansson, Rolf Eriksson, Åke Johansson, Jan 

Carlsson, Thomas Laine, Alpha Hjelm. 

 

Ordf öppnar mötet och hälsar välkommen. Föreslår dagordning. 

• Till Justeringsman valdes Patrik Johansson 

• Dagordning godkändes. 

• Vägbygge till Lilla Abborrsjön: Mötet beslutar att det skall utföras. 

Detta till en kostnad av 30000kr. 

• Norrgåssjön: Vägbygge diskuteras till sjön. Åke Johansson har 

varit och undersökt alternativ. Han föreslår en rutt till höger över 

myren. Dock inget alternativ för väg. Föreslår Järnhäst eller 

bandfordon. Jan Karlsson undersöker om bandfordon går att hyra. 

Inget vägbygge. 

• Älvfisket: Inget att erinra. Bra år med både gott om fisk och inga 

större problem. 

• Sjöfisket: Ett problem med en leverans. Ca 50 st regnbågar dog. 

Blev något fel i transporten. Fiskodlingen har kontaktas om detta 

och vi skall ersättas för det. Plantering har skett några gånger under 

sommaren. Soptunnor som satts ut vid sjöarna har tagits bort av 

Rolf. Det finns ingen soptömning där. Det föranleder merarbete 

med skräp och fiskrens som ruttnar. 

• Nipstadsfisket: Bra fiske. Fisket pågår till sista oktober. Rolf 

behöver hjälp att ta in möblerna vid vindskydden. I slutet på 

säsongen har rapportering av fiskfångst åsidosatts. Rolf påpekar att 

man inte skött renligheten på Nipstadsfisket. Rens har legat kvar på 

strand och blodränna. Rolf har även fått påpeka för fiskare att man 

inte blodar fisken på nya bron. Det ska göras på stranden. 

• Nipstads nästa år: Strandskoning skall göras. Flugfisket kommer att 

drabbas. Troligtvis i augusti. Vi måste veta innan nyår för 

bokningen av kort. Det har även diskuterats att göra nå´n sorts 

trapp för att underlätta att kliva ner från gräset till stenarna. Gunder 

undersöker detta. 

• I-fisket: Succe´. Nu har det sålts för över 94000kr i år.  

• Handikappbrygga och vindskydd vid älven: Skall vi göra? Besluts 

att Gunder undersöker. Kollar med ett par byggföretag vad det 

skulle kosta. Sen kolla på bidragsmöjligheter då det gäller 

handikappade. 

• Runo har varit i kontakt med Graninge FVO om att arrendera 

Gårdsjön. Vi skulle få göra det utan kostnad mot att vi står för 



transportkostnaden av röding till en av deras sjöar. Flera försök om 

kontakt har gjorts för planering men det har inte lyckats. Så i år blir 

det inget. 

• Fixarna: Jan har pratat med dom. De skulle i så fall städa på 

Nipstads, rengöra rännorna, städa toan på kraftverket. Två gånger i 

veckan.  

   Övriga Frågor: 

• Rolf talar om att det finns 6 laxar i frysboxarna på Strömsborg. 

Den i styrelsen som vill ha får ta en och blir någon över skickas 

den på rökning. 

• Fiskrester vid Nipstads diskuteras. Bör ej kastas i älven. Förslag: 

Soptunna ställs dit för fiskrens som töms varje vecka. 

• Vindskyddet på norra sidan älven används inte: Flyttas? Vart? Kan 

bevakare styra fiskare dit istället för att ha utrustningen på vägen? 

 

   Ordföranden avslutar mötet. 

 

Vid protokollet   Justerare 

      

Runo Lindberg   Patrik Johansson 


