
Kallelse till Ottsjö Byalags årsmöte 2021-03-14 kl 15:00 
 

Kallelse annonseras genom detta utskick samt på anslag i Ottsjö och på Ottsjös hemsida. 

Anmälan senast 1 mars till Lars Annerstedt, 0708-580058, larsannerstedt@gmail.com 
 

Mötet genomförs digitalt via Zoom alternativt på plats i Bystugan, beroende av hur många som vill 

deltaga. Vid händelse av ett digitalt möte kommer Zoom-länk att skickas till alla som anmält sig. 

 

 

Medlemsinfo 
 

Först ett tack till alla som betalade medlemsavgift förra året! 

Ottsjö Bystuga och Bakstuga ägs och drivs av Ottsjö Byalag och vi har främst kostnader för el, 

vatten och avlopp. Bystugan, som är fullt utrustad, kan hyras av alla och rymmer ca 80 personer. 

Att hyra Bystugan är billigare för medlemmar och kostar 1000/1100 per dag för hela byggnaden och 

500/600 för lilla delen. Bakstugan kostar motsvarande 200/300 per tillfälle. 

 

Det gångna året har präglats av Corona men vi har ändå haft en del aktiviteter, främst mjukglass-

och fikaförsäljning under sommaren. Arbetet kring Hållvallsleden, där Byalaget stått som 

huvudman, har fortsatt som planerat. 

Vi har under några år haft som mål att måla Bystugan. I år har vi sökt Bygdemedel för detta och 

hoppas på så sätt kunna genomföra detta. 

Vi har under året också bytt bank och därmed fått ett nytt bankgironummer. 

 

Medlemsavgiften för 2021 är fortsatt  200:-/familj och 100:-/enskild medlem och vi hoppas att 

många vill fortsätta att stödja vårt arbete genom att vara medlem i Ottsjö Byalag. 

Om du redan betalat medlemsavgiften i ICA Ottsjö Bua, så tackar vi för det! 

 

Styrelsen för 2020 har sett ut enligt följande: 

Jan Swartström, ordförande  jan.swartstrom@telia.com 

Mikael Håkansson, kassör  mickeh_777@hotmail.com  

Marcella Simms, ledamot 

Lars Annerstedt, ledamot 

Lisa Rehn, ledamot 

Charlie Rehn, suppleant 

Joanna Berglind Håkansson, suppleant 

Eva Bakken, suppleant 

 

Information om vad som händer inom Byalaget finns främst på hemsidan www.ottsjo.se som är  

uppdaterad och moderniserad.  

 

 

Ottsjö Byalag bankgiro 5497-8473 

Enskild medlem 100:- 

Familjemedlemskap 200:- 

Ange namn, epost och adress.   
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