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DJUPDALS AVISA 
Nr 35, november 2018 

 

 

Detta informationsblad ges ut av Djupdals Intresseförening, Djupdal 6 912 91 Vilhelmina 

 

Redaktörens rader. 

 
Det gångna året har varit fyllt med olika aktiviteter och det som har tagit 

mest tid har varit färdigställandet av Djupdals- och Surbergs boken som 

släpptes den 14 juli med ett välbesökt ”boksläpp” i Backe skola. Jan E 

Andersson berättade om tillkomsten av boken och svarade på frågor mm 

om innehåll etc. Intresset var så stort att introduktionen hölls i två 

omgångar för att alla besökande skulle få ta del av presentationen. 

Intresset för boken visade sig också så stort och hela upplagan gick åt 

mycket snabbt.  

Våra sommarloppisar samlade många besökande som vanligt. Till den 

första tillställningen hade Henrik Nielsen engagerat Dorotea spelmanslag 

som bjöd på musik som man längtar efter att få höra en skön sommardag. 

Även i år har vi haft besökande älgjägare från Tyskland som har bevistat 

skolan under första delen av älgjakten. 

 

Det som är lite ledsamt är att vi inte har haft så många medlemsträffar 

som vi önskat beroende på att det inte har funnits tid för dessa aktiviteter. 

Vi hoppas att ni har lite överseende med detta. 

 

Optiskt fibernät 

 

Vi har tidigare nämnt att det kan bli ordning på våra bredbands-

anslutningar genom att ett fibernät planeras att installeras fram till byn. 

Installationen har nu påbörjats och skyddsrör, skarvlådor etc. för 

fiberkabeln har lagts från Rembacka och upp genom byn genom Vilnets 

försorg. I övrigt har de abonnenter som tecknat intresse för anslutning 

fått rör anslutna fram till respektive fastighet. Under våren när vädret så 

tillåter skall installation av utrustning och anslutning av fiber utföras. 

Vi ser fram emot en tillförlitlig och snabb uppkoppling i framtiden.   
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Vi skickar också en tacksamhetens tanke till Dan Svanlund som på ett 

förtjänstfullt sätt har sett till att skyddsrör mm. fram till fastigheterna har 

kommit i backen enligt gällande krav och föreskrifter. 

 

 Vad skall hända med föreningen i framtiden 

 Vi kan konstatera att några av föreningens medlemmar som har varit 

aktiva med att driva verksamheten och arrangera olika tillställningar som 

medlemsträffar med olika teman, loppisar, julavslutning med julgröt mm 

har drabbats av olika krämpor och sjukdomar samt att åldern har börjat 

att ta ut sin rätt. Detta har medfört att de inte kan vara lika aktiva som 

förut. De har också uttalat sitt önskemål om att bli entledigade från sina 

åtaganden inom föreningen ganska omgående.  

 Föreningens valberedning har fått i uppdrag att arbeta fram förslag på 

ersättare för dessa personer som det berör. 

 I Föreningens Valberedning ingår Kaj Sund tfn: 070-681 77 91 och Ann-

Louise Stridfeldt tfn: 070-580 73 58. 

 Ni medlemmar ombedes att hjälpa valberedningen att ta fram namn på 

personer som har intresse att driva föreningen vidare. 

 Ett allmänt föreningsmöte kommer att hållas den 19/1 2019, kl. 13:00 i 

Backe skola och vid vilket man klargör situationen för medlemmarna, 

speciellt de som har visat intresse av arbetet i föreningen och som har 

hörsammat kallelsen.  

 Kan inte ny styrelse etableras bör beslut tas om föreningens fortsatta 

framtid och eventuellt om en nedläggning är den enda lösningen som då 

återstår. Ärendet kommer behandlas på årsstämman 24/3 2019. 

Styrelsen för Djupdals Intresseförening vill tacka alla medlemmar 

för det gångna året och alla ni som har ställt upp och aktivt 

jobbat hårt för att vår förening skall fungera.  

Vi önskar er alla en 

God Jul och ett Gott Nytt år 

OBSERVERA   

Pga. att vi inte har klarat ut ännu vad som kommer att hända med vår förening ber vi 

Er att inte sända in medlemsavgiften för 2019.Ni kommer att få mera information så 

snart beslut har tagits på föreningens årsstämma som kommer att hållas den 24/3 2019. 


