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ÅRSMÖTE
SYMF – Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark

Datum:

2013-03-21

Plats:

Yttermalungs skola

Ordförande: Klas Darlin
Sekreterare: Anna Matsson
Justerare:

Hilje Blaauw
Sören Enström

Deltagare:

Anna Matsson
Ulrica Svens
Eva Feldt Ericsson
Marit Sundén
Lena Halvars
Hilje Blaauw
Dag Zetterquist
Rune Matsson
Klas Darlin
Astor Ericsson
Inge Persson
Lars Henrik Sandgren
Christina Klingstam
Eva Gabrielsson
Birgitta Sandgren
Anna Karin Bjurström
Birgit Wikström
Sören Enström
Lise-Lott Björklund
Gunbritt Wallgren
Marry van Beek
Araceli Pamesa Johansson
Carina Robertsson
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1. Val av mötesordförande
Klas Darlin valdes till mötesordförande.
2. Val av sekreterare och protokolljusterare
Anna Matsson valdes till mötessekreterare.
Sören Enström och Hilje Blaauw valdes till protokolljusterare.

3. Fråga om kallelse behörigen skett
Kallelse har skett enligt stadgarna. Tre veckor innan årsmötet har mötesdatum
och dagordning annonserats på www.yttermalung.com och anslagstavlor i
Yttermalung och på Malungs finnmark. Mejlutskick med inbjudan har gjorts till
mötesdeltagarna från stormötet 19 september 2012 samt lappar har lagts i
brevlådorna i Yttermalung och Sillerö.

4. Styrelsens verksamhets/årsberättelse
Anna Matsson, sekreterare, gav en översikt av styrelsens årsberättelse. Carina
Robertsson berättade om projektansökan till Leader och Hilje Blaauw berättade
om den beviljade projektansökan till träningsutrustning till ett ungdomsgym.
Årsberättelsen godtogs av mötet. Se bilaga 1 för verksamhetsberättelse.

5. Fastställande av resultat och balansräkning
Gunbritt Wallgren, kassör, gick igenom resultat och balansräkning. Inkomster är
2050 kronor för medlemsavgifter från 37 betalande medlemmar och 2142
kronor från Idégruppen. Utgifter är Binero/hemsida 914 kronor och
bankavgifter på totalt 666 kronor. Balansen är 2612 kronor.

6. Revisorns berättelse
Marit Sundén, revisor suppleant, bekräftar att resultat och balansräkning är
korrekta.
7. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
Överskottet från 2012 är 2612 kronor. Mötet beslutar att överskottet ska
överföras till nästa års verksamhet.
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8. Medlemmarnas årsavgift
Föreningen har 37 betalande medlemmar plus 8 ungdomar som är medlemmar
avgiftfritt. Mötet beslutar att 2013 års medlemsavgift ska kvarstå med 50 kronor
för vuxna, företag och föreningar. Medlemskap är gratis för ungdomar under 18
år.

9. Beslut om ansvarsfrihet
Mötet beslutar att styrelsen har ansvarsfrihet.

10. Val av styrelseledamöter
Beslut:
Rune Matsson ordförande
Gunbritt Wallgren kassör
Anna Matsson sekreterare (omval)
Marry van Beek suppleant
Hilje Blaauw suppleant (omval)
Beslut: SYMF är medlemmarnas förening. Styrelsen hålls till ett minimum för att
öka medlemmarnas engagemang i arbetsgrupper kring samhällsfrågor som
berör eller intresserar. Dag Zetterquist, med stöd av Marit Sundén, Lena Halvars,
Sören Enström, Marry van Beek och Eva Feldt, ska kontakta fritids och
permanent boende med information om SYMF. Målsättningen är att öka
medlemstalet och involvera fler i arbetsgrupper.

11. Val av revisor och revisorsuppleant
Marit Sundén valdes till revisor. Eva Feldt valdes till revisor suppleant.

12. Valberedning
Birgitta Sandgren och Eva Gabrielsson valdes till valberedning. Birgitta Sandgren
är sammankallande. Avgående styrelseledamöter måste informera
valberedningen.

Protokoll 1 / 2013

13. Flytta till Yttermalung och Malungs finnmark
Hilje Blaauw informerade om projektet. Projektiden var ett år med start januari
2013. Detta har förlängts till sommaren 2013 vilket innebar att Petra och Hilje
kunde delta i ännu en emigrationsmässa i Holland.
Största utmaningen med flytt till Sverige är att de holländare och belgare som är
intresserade av att flytta först måste sälja sina fastigheter i respektive land. Detta
innebär en fördröjning då bostadsmarknaden är svår med sjunkande priser.
Den andra utmaningen är svårigheterna att få fast anställning. En familj som
överväger att flytta till Yttermalung är osäker då det inte varit möjligt att få en
fast anställning på heltid.
En familj kommer att besöka Yttermalung i slutet av april, början av maj för att
känna hur det känns att bo i Sverige. Om de trivs samt lyckas sälja sin fastighet i
hemlandet flyttar de till Yttermalung med sitt företag.
En kvinna som pratar svenska och är utbildad lärare kommer att arbeta på
Yttermalungs Camping under sommaren. Hon är även intresserad av att flytta till
Sverige.

14. Arbetsgrupp för Yttermalungs skola
Astor, Rune, Lotta, Lena, Marit och Petra är aktiva medlemmar i arbetsgruppen.
Rune är sammankallande och Petra för protokoll.
Senaste aktiviteten är gruppens inbjudan till BUN för dialogmöte i Yttermalung.
Se bilaga 2 för inbjudan. I dialogmötet med BUN ska arbetsgruppen även lyfta
frågan om möjlighet att förlägga ett ungdomsgym i skollokalen.
Det är möjligt att eleverna i årskurs 6 inte kommer att fortsätta i Centralskolan.
Arbetsgruppen ska undersöka vad detta innebär för Yttermalungs skola.

15. Yttermalungs Avloppsreningsverk
Den 11 februari bjöd SYMF in allmänheten till ett informationsmöte där VAMAS
berättade om planerad verksamhet vid Yttermalungs Avloppsreningsverk. Ett
yttrande från SYMF har därefter skickats till Miljönämnden. Se bilaga 3.

16. Kollektivtransport – hållplats vid affären
En dialog inleddes med Dalatrafik i augusti 2012. Målsättningen var att
undersöka möjligheterna för att buss 57 och 257 ska stanna vid den trafiksäkra
hållplatsen vid Yttermalungs Camping för att öka tryggheten för skolbarn som
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pendlar. Även Malung-Sälens kommun har kontaktat Dalatrafik angående
hållplatsen. Detta har inte gett resultat.
Stormötet i Yttermalungs bygdegård den 19 september 2012 visade att
kollektivtransport var viktig fråga för bybor, både för att möjliggöra trygga
parkeringsplatser för pendlare, trafiksäkerhet och vindskydd. Dalatrafik var
inbjudna till mötet men valde att inte delta.
För att väcka opinion har SYMF bjudit in Falukuriren för att intervjua bybor.
Artikeln
publicerades
21
mars
2013
http://www.dt.se/nyheter/malungsalen/1.5702362-klagar-pa-busshallplats
Företagare från Yttermalung och Malungs finnmark har skrivit ett brev till
Kommunstyrelsen för att bjuda in till dialog om kollektivtrafik i södra delarna av
Malung-Sälens kommun (se bilaga 4).

17. Attraktivitet/nedtagning av sly
För att nedtagningen av sly inte ska vara en engångsföreteelse krävs en
långsiktig plan för att säkerställa öppna ytor. Mötesdeltagarna beslöt att avvakta
för mer information om olika alternativ/synpunkter.

18. Vuxenskolan informerar
Klas Darlin informerar om kursen ”Medlemsmodellen”. Föreningar från MalungSälens kommun är inbjudna för att träffas den 14 april. Kursen handlar om att
rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Sista anmälningsdag är 5 april.
Intresserade hör av sig till SYMFs sekreterare på a_matsson@hotmail.com

19. Verksamhetsplan








Kulturkonferens i finnmarken i april – Marry van Beek
Medlemsvärvning – Dag Zetterquist sammankallande
Transportgrupp – Marry van Beek sammankallande
Möte med BUN – Arbetsgruppen för Yttermalungs skola följer upp
Vandringsleder och skoterleder – Företagare från Yttermalung och Malungs
finnmark.
Information om fiber i Yttermalung och Malungs finnmark på
www.yttermalung.com – Lars Henrik Sandgren/Rune Matsson
Filmvisning i Yttermalung och Malungs finnmark – Vuxenskolan/Anna
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Sekreterare: Anna Matsson

Justerare: Hilje Blaauw

Justerare: Sören Enström
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Bilaga 1
Års/Verksamhetsberättelse
SYMF - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

1. Viktiga datum
18 april 2012
Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark bildas vid möte i Tyngsjö
skola. 20 personer deltog i mötet.

6 maj 2012
Magnus Holmberg från Länsstyrelsens initiativ 8 Bygder bjuder in till samarbete i
Yttermalungs skola. Temat är ”stolta lantisar”. Vid mötet beslutas att SYMF ska
samarbeta med 8 Bygder som ett sätt att engagera fler bybor i olika åldrar.
Målsättningen är att undersöka servicebehov i byarna kring Yttermalung och Malungs
finnmark. Tidningen Företaget skriver om mötet på sidan 11 i Tidningen företaget
http://np.netpublicator.com/netpublication/n47112487

3 juni 2012
SYMF håller Extra stämma i Sillerö bystuga

8 Bygder håller dialogmöte i Sillerö bystuga. 30 personer deltog i mötet. Dagens tema
var hur byborna tillsammans kan göra byarna i Yttermalung och Malungs finnmark till
ännu bättre platser att bo och leva på.

23 augusti 2012
Dialog inleds med Dalatrafik om 57 och 257 (se bilaga 1)

29 augusti 2012
SYMF informerar om medlemskap via brevlådor, anslagstavlor och hemsida.
Informationen ges på svenska och engelska.

3 september 2012
Miljöfilmen

HOME

visas

i

Yttermalungs

bygdegård.

Filmvisningen

är

ett

samarbetsinitiativ mellan SYMF och Studieförbundet Vuxenskolan. Ca 20 personer
deltar.
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19 september 2012
Stormöte i regi av 8 Bygder, SYMF och Studieförbundet Vuxenskolan går av stapeln i
Yttermalungs bygdegård. 8 Bygder presenterar sammanfattning från mötet den 3 juni,
Flytta till Finnmarken ger en lägesrapport, gruppdiskussioner och fika. Ca 64 personer
deltar i mötet. Förutom bybor finns Hans Unander och Sofia Söderström från
Socialdemokraterna på plats, Sten-Rune Lundin från Länsstyrelsen och skolchefen
Elisabeth Ohlin. Frågor som anses viktiga är kollektivtransport, skola, attraktivitet och
internet. En arbetsgrupp för attraktivitet bildas (nedtagning av sly i fokus) och
arbetsgruppen för skolan stärks i sin roll då Sofia Söderström, ordförande i BUN
beslutar att aktivt delta i framtida möten.

16 november 2012
Miljöfilmen HOME visas i Tyngsjö skola. Filmvisningen är ett samarbetsinitiativ mellan
SYMF och Studieförbundet Vuxenskolan. Ca 10-15 personer deltar.

11 februari 2013
SYMF arrangerar informationsmöte i Yttermalungs skola. VAMAS deltar för att
informera om planer på att ändra verksamheten vid Yttermalungs avloppsreningsverk.
Ca 10-15 personer deltar.

8 mars 2013
SYMF bjuder in Falukuriren för att ta del av synpunkter på kollektivtrafik och brister vid
hållplatsen vid Yttermalungs affär.

11 mars 2013
Arbetsgruppen för skolan skickar en inbjudan till BUN att förlägga ett möte vid skolan. I
inbjudan finns ett antal frågeställningar att diskutera, bl a möjlighet att nyttja lokalerna
bättre genom att t ex förlägga mer hemspråksundervisning i Yttermalung.

14 mars 2013
SYMFs synpunkter på behovet av en miljökonsekvensbeskrivning för ändringar i
verksamheten

vid

Yttermalungs

avloppsreningsverk

lyfts

Wermlandstidningen http://nwt.se/vasterdalarna/article1273212.ece.

fram

i

Nya
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21 mars 2013
Artikel

om

busshållplatsen

i

Yttermalung

http://www.dt.se/nyheter/malungsalen/1.5702362-klagar-pa-busshallplats

2. Hemsidan www.yttermalung.com
Hemsidan uppdateras regelbundet med information från allmänheten, företagare och
föreningar. Besökarantalet på hemsidan som började i mars 2012 har stadigt ökat. I
januari 2013 var det ca 312 unika besökare och i februari 2013 419 unika besökare.

3. Projektansökningar
Positivt beslut:
Ungdomsprojekt Gym Yttermalung

Inget beslut vid skrivandet stund:
Ansökan till Leader för finansiering av broschyr för Yttermalung och Malungs
finnmark/utveckling av hemsida.

Avslag
Ansökan till Kulturförvaltningen för finansiering av filmvisningsutrustning
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Bilaga 1: Transport

Skrivning till Dalatrafik och Malung-Sälens kommun angående buss 57 och 257 i
kronologisk ordning.
____________________________________________________________________
22 februari 2012 Dalatrafik
Till a_matsson@hotmail.com
Hej Anna!

Vi har fått era synpunkter angående linjesträckningen på linje 257. Ert ärende är registrerat som nummer
18023.

Era synpunkter har vidarebefordrats till trafikplaneringsavdelningen som kommer att ta de i beaktande inför
kommande tidtabellsskiften.

Med önskan om en fortsatt trevlig vinter.

Med vänliga hälsningar
Hanna Blom
Trafikupplysare
AB Dalatrafik

Vid vidare kontakt angående detta ärende med nummer 18023, vänligen använd nedanstående länk.

_______________________________________________________
2012-10-17

hpp45@hotmail.com; sirpa.keskitalo@malung-salen.se; Petra van Milligen
(petravanmilligen03@hotmail.com); Hilje Blaauw (hilje.blaauw@telia.com); Marit Sunden
(sunden@telia.com); Gunbritt Wallgren (gunbrittwallgren@telia.com); Rune Matsson
(runematsson@hotmail.com); Marry (info@tyngsjovildmark.com); jan@robertsson.biz; dalmaset@telia.com;
Eva Feldt (eva_feldt@hotmail.com); inger.wurth@telia.com; ulrica.svens@telia.com; Eva Matsson
(eva.matsson@telia.com); info@yttermalungscamping.se; claes@ahlen.ws

Stort tack för detta Erik!

Förhoppningsvis kan vi tillsammans med Dalatrafik och kommunen lösa frågorna om
vindskydd, trafiksäkerhet och parkeringmöjligheter vid busshållsplatsen.

Byborna får bolla vidare - jag kopierar kommunikationsgruppen i byn för info.

Ser framemot fortsatt dialog.
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Med vänlig hälsning
Anna

To: a_matsson@hotmail.com
CC: hpp45@hotmail.com; Sirpa.Keskitalo@malung-salen.se
Subject: Linje 57
From: erik.t.hansson@malung-salen.se
Date: Mon, 8 Oct 2012 08:11:55 +0200

Hej!

Har nu varit i kontakt med trafikplanerare Calle Prahl på AB Dalatrafik, som bl.a. ansvarar för
kollektivtrafiken inom vår kommun.

Jag har påtalat de åsikter som finns bland boende i Yttermalung och har fått besked om att man, vad gäller
linje 57, kommer att ta med sig dessa funderingar i det framtida trafikupplägget inför upphandlingen.
Skolbarnen är redan (som ni säkert vet) tillgodosedda genom att bussen trafikerar järnvägsstationen på
ordinarie "skolavgångar".

Vad gäller linje 257 meddelas det återigen att man inte är intresserad av att dra ner denna linje till
järnvägsstationen, på grund av att 257:an är en snabbuss med ett mer begränsat antal stopp (ute längs "stora"
vägen).

Jag fortsätter bevaka frågan.
Mvh

Erik Hansson
Kommunsekreterare

______________________________________________________________________
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2012-08-29
Till natalie.berglund@dalatrafik.se, Rune Matsson, Gunbritt Wallgren, Marit Sunden, Marry, Petra van
Milligen, Hilje Blaauw
Hej Natalie,

Tack för ditt mejl.
Vi vill gärna bjuda in en representant från Dalatrafik till vårt möte i Yttermalungs bygdegård den 19
september 18.30 då vi bland annat kommer att diskutera transportmöjligheter kring Yttermalung och Malungs
finnmark. Vi skulle uppskatta om en representant från Dalatrafik deltog i dialogen då vi ser busstrafiken som
en möjliggörare för utveckling i vår bygd.

Med vänlig hälsning

Anna
Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark

Inbjudan till informations och diskussionskväll i Yttermalung.
Var: Yttermalungs bygdegård
När: onsdagen den 19 september 18.30

Bakgrund: Många invånare på Malungs finnmark och i Yttermalung upplever att de hamnat ”utanför”. Beslut
som påverkar tas utan dialog med berörda. Forum där beslutsfattare (politiker och tjänstemän) och invånare
kan mötas för information och diskussion saknas. I syfte att skapa förutsättningar för en medborgardialog som
fungerar har Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark (SYMF) bildats. Vår förhoppning är
att föreningen skall bli den naturliga kontaktpunkten mellan individer, föreningar, lokalt näringsliv och
kommun. Vi vill också genom samarbete belysa och hantera de utmaningar som kan uppstå inom det
geografiska området Yttermalung och Malungs finnmark med omnejd. Att alla ska bli informerade och få
möjlighet att delta i en diskussion om aktuella frågor, är ett av huvudmålen för föreningen.

Kvällens möte:
Kort information om SYMF / Diskussion och info om:

Projektet Flytta till Yttermalung och Malungs Finnmark
Kommunikationer (transport och bredband)
Yttermalungs skola
Eggarnas naturreservat

Vår inbjudan går ut till alla i Yttermalung och Malungs finnmark. Speciellt inbjudna är politiker och
tjänstemän vars beslut har och kommer att påverka vår del av kommunen. Du politiker och tjänsteman som får
vår inbjudan, din medverkan betyder mycket för våra byar. För oss är det viktigt att alla förstår allvaret med
de hot som centraliseringen utgör mot vår bygd. Vår förhoppning är att det bland politiker och tjänstemän
finns en vilja att tillsammans med oss hitta nya kreativa lösningar som möjliggör en fortsatt levande bygd i den
södra halvan av Malung-Sälens kommun.
Hjärtligt välkommen!
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____________________________________________________________________________
From: natalie.berglund@dalatrafik.se
To: a_matsson@hotmail.com
Date: Thu, 23 Aug 2012 10:56:31 +0200
Subject: Buss 57

Hej Anna!
Vi vidarebefordrade din fråga till trafikplaneraren för linje 57. Detta är svaret vi fick:

Linje 57 har en tur anpassad till skolelevernas resa från Malung ner till Yttermalung med kopplingar mot
Finnmarken. Även linje 93 har denna koppling på morgonen från Tyngsjö-Yttermalung samt mitt på dagen
från Malung. Inga andra planer finns att ta ner linje 57 till järnvägsstationen.

Linje 257 är en av våra snabbussar som inte kommer att köra ner till järnvägsstationen.

Höstens tidtabell är fastställd och eventuella ändringar (om Dalatrafiks ägare beställer detta) kan genomföras
tidigast till vårt decemberskifte. För få till dessa beställningar skall kunden vända sig till Malung-Sälens
kommun och prata med Erik Hansson.

Med vänlig hälsning
Dalatrafiks Kundservice/ Natalie

Protokoll 1 / 2013
Bilaga 2 Inbjudan BUN
Till ledamöterna i Barn och Ungdomsnämnden

Vi, skolgruppen inom Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark (SYMF), har
under en längre tid diskuterat och sökt nya möjligheter för att utnyttja och utveckla skolan i
Yttermalung. Vi har även tagit del av grundskolechefens utredningsförslag. Eftersom kostnader
för nya lokaler vid Lillmon och Blomster vid en ny organisation blir höga, vill vi visa vilka
möjligheter Yttermalungs skola kan erbjuda.

Vi bjuder in BUN till Yttermalungs skola med förhoppning att BUNs nästa möte förläggs till
Yttermalung. Målsättningen är att gemensamt se på lokaler och diskutera konkreta
utvecklingsförslag med avstamp i kommunens vision som en inflyttningskommun.

Frågor som vi vill lyfta är bl.a:
•

Kan man förändra kommunens arbetslag så att lärare från Blomster och
Yttermalung ingår i ETT arbetslag?

•

Eftersom grupprum saknas på Blomster, kan t.ex all hemspråksundervisning
förläggas till Yttermalung?

•

Kan en del av NO undervisningen utomhus förläggas till Yttermalung? Vi har Eggens
naturreservat nära och Västerdalälven 150 m från skolan. Skolan har också en
fantastisk utemiljö.

•

Kan andra grupper skjutsas till Yttermalung under längre eller kortare perioder?

•

Kan idrottshallen utnyttjas mer?

•

Kan man skapa, under kortare perioder, grupper där elever som inte uppnått målen
får en chans att under några veckor undervisas i en annan miljö för att komma
ikapp?

•

Varför köpa baracker när vi har kanske de bästa skollokalerna i Malungs kommun?

Detta är några av de tankar vi har funderat kring. Vi menar, att man i en föränderlig värld
grundligt funderar på vilka konsekvenser beslut har i ett längre perspektiv. Finns det möjligheter
att med Yttermalung som en del av en helhet skapa något nytt som kanske blir både billigare och
bättre för våra elever i kommunen.

Vi ser fram emot att BUN beslutar om att förlägga nästa möte till Yttermalung.

Mvh
Skolgruppen inom SYMF
2013-03-11
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Bilaga 3 Yttrande Yttermalungs Avloppsreningsverk
Miljökontoret, Malung-Sälens kommun
Box 14
782 21 Malung

17 februari 2013

Förändrad verksamhet vid Yttermalungs avloppsreningsverk
Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark (SYMF) har vid ett
informationsmöte i Yttermalungs skola den 11 februari 2013 tagit del av VAMAS
presentation om planerad verksamhet vid Yttermalungs avloppsreningsverk.
Nedan sammanfattas vår förståelse för den föreslagna åtgärden samt
synpunkter.
Vår förståelse:
Under hösten 2012 planerar VAMAS att ersätta det biologiska reningssteget i
Yttermalungs avloppsreningsverk med en utjämningsbassäng. VAMAS förväntar sig att
utsläppens mätbara värden ska vara oförändrade efter åtgärden.
Våra synpunkter:
1. Miljöbalken klassificerar utsläpp av avloppsvatten i mark, vattenområden eller
grundvatten som miljöfarlig verksamhet. Att byta reningsteknik är en betydande
förändring i verksamheten. För att säkerställa att föreslagna avloppsanordningar
inte skapar olägenhet för människor eller miljö bör en miljökonsekvensbeskrivning
med analys av alternativa åtgärder genomföras.
2. Målsättningen med att endast uppnå oförändrade värden på utsläppen kan inte
anses möta Miljöbalkens krav på hänsynstagande. För att förebygga, hindra eller
motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön bör VAMAS agera i
enlighet med försiktighetsprincipen och utgår från bästa möjliga teknik. Detta kan i
sin tur även bidra till att Malung-Sälens kommun möter ”icke försämringskravet” i
EU:s ramdirektiv för vatten.

Med vänlig hälsning

Rune Matsson
Interim ordförande, Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark
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Bilaga 4
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