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Styrelsen har haft 6 möten under året. 
 
FRÅGOR FRÅN ÅRSMÖTET 2013 
Under årsmötet kom önskemål upp om att organisera barnfamiljträffar. Styrelsen tog 
därför upp frågan på ett möte och kontaktade berörda bybor.  
 
En annan årsmötesönskan gällde hundbajspåsar. Styrelsen ställde en förfrågan till 
Kramfors kommun, vilket ledde till att en soptunna och påsar sattes upp vid 
busshållplatsen under sommaren. Styrelsen satte även upp infolappar om detta 
runtom i byn. 
 
KOLLEKTIVTRAFIK 
Monika Sundström har haft fortsatt kontakt med kommunens trafikplanerare Hans 
Högberg. Trots löften om i stort sett bibehållen turtäthet så drabbades Prästmon vid 
tidtabellskiftet i december av flera indragna bussturer, både reguljära och 
anropsstyrda. Bland annat försvann anropsturen som anslöt till nattåget i Kramfors 
(finns nu endast kvar på söndagar), resenärerna hänvisas istället till anropsturen 
21:40. 
Styrelsen har författat en skrivelse angående Västeraspby tågstation, där vi 
efterfrågar en snar lösning av tillgänglighetsproblemen, genom bygge av en andra 
plattform och en övergång med bommar. Skrivelsen sändes till Trafikverket, 
Norrtåg, Botniatåg och Kramfors kommun. Svar kom från Trafikverket att de är 
medvetna om problemen vid Västeraspby, men att en ytterligare plattform inte finns 
med i deras nuvarande planer. 
 
Övriga aktuella trafikfrågor: 

• Samlingstidtabell för bussar, tåg och anropstrafik som berör Prästmon 
(Monika jobbar på att få kommunen att sammanställa en sådan). 

• Väderskydd i Bollsta sattes upp under hösten, men saknar delvis glasvägg. 
• Nattöppen väntsal i Kramfors väntar vi fortfarande på. Det är stundtals 

proppfullt i den lilla vänthallen som nu finns att tillgå. 
 
BREDBAND 
Vi fick en tidig julklapp i år, i och med beskedet om att bredbandsprojektet 
beviljades medel i början av november. Detta tack vare att det blivit pengar över från 
tidigare projekt. Kramfors kommun gick in som projektägare, och de första stegen 
för att förverkliga bredband i Torsåker togs i slutet av året. 
Ett första planeringsmöte hölls den 15 november, där representanter från TOR, Hola 
fhsk och Kramfors kommun deltog.  
En styrgrupp för bredbandsprojektet bildades, bestående av Torsten Berglund, 
Göran Ahlberg och HansOlov Furberg. Torsten Berglund utsågs till projektledare för 
bredbandsprojektet. 
 
ÖVRIGT 
Lediga Hus-listan har uppdaterats. 
 
Hemsidan www.prastmon.se har uppdaterats och fyllts på i samband med att 
bredbandsprojektet blev verklighet. Fler foton från Torsåkerstrakten som kan få 
användas på hemsidan tas tacksamt emot! Terez Bergfeldt är hemsidesansvarig. 


