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Styrelsen 
Styrelsen har bestått av: 
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 Annika Borgh, sekreterare 
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 Håkan Toresson, ledamot 

Suppleanter till styrelsen: 

 Anna Persson 
 Bo-Inge Engelbrektsson 
 Jacob Eiserman 
 Linda Elf 
 Johanna Eriksson 
 Jonas Högdahl 

Övriga förtroendeposter 
Valberedningen har bestått av: 

 Johanna Eriksson 
 Sören Eriksson 

Revisorer: 

 Dan Sundling 
 Mari Eriksson 

Suppleanter till revisorerna: 

 Örjan Olofsson 
 Owe Woxlägd 

Medlemsantal 
Antalet medlemmar i föreningen uppgick under året till 109 stycken (enskilda och företag). 

Styrelsemöte och medlemsträffar 
Styrelsen har haft månatliga styrelsemöten, förutom under juli månad. Under februari hade vi ett 
extra styrelsemöte. Årsmötet hölls den 30 maj 2021. 

Föreningsverksamhet 
Allhuset har hållits tillgängligt så normalt det gått med tanke på Corona och personalsituationen, 
bland annat med uthyrning till Åre kommun för biblioteksverksamhet. HBIS har också hållit öppet på 
särskilda tider med service och tjänster till medlemmar, övrig allmänhet och föreningar. 
Personalsituationen har varit ansträngd till följd av hög sjukfrånvaro och svårigheter att hitta 
ersättare. 



Hallenbygden i Samverkan 

HBIS har under året fört diskussioner med Åre kommun om att hyra kontorsplatser på Allhuset. Det 
skulle ge tjänstemän på Åre kommun möjligheten att arbeta på Allhuset och träffa 
kommuninnevånare där. I maj så kom vi överens och Åre kommun kommer från och med 1 juni hyra 
3 kontorsplatser på Allhuset. 

Under året har vi gett ut Sommarnumret och 4 nummer av bygdetidningen ”Det Händer i 
Hallenbygden”. Hallen och Marby krönikan för 2020 har också getts ut.  

Projektet ”Behovsanalys för Västra Storsjöbygden.” har avslutats och redovisats för Åre kommun som 
finansierade projektet. Slutrapporten innehåller en behovsanalys över vad som kan och bör 
prioriteras för att utveckla Västra Storsjöbygden. Fastän Corona satte käppar i hjulen för projektet så 
har det gått i mål och vi har fått positiv respons från Åre kommun på slutrapporten.  

Projektet Spår och leder i Bydalsfjällen fortskrider. Lednummermarkeringar, vägvisare, ledkartor och 
skyltar är uppsatta.  

En representant för HBIS, Håkan Toresson, är med i Åre kommuns projekt ”Hållbara spår och leder”. 

Även utvecklingsarbetet i hamnen har fortsatt under året. 

Organiserat och genomfört prioriteringsmöten med Hallenbygdens organisationer avseende 
bygdemedel.  

Två representanter för HBIS, Leif Andersson och Ingemar Eriksson, har deltagit i ett 
kommunövergripande arbete med nya kriterier för bygdemedel. Delrapport har lämnats och arbetet 
fortsätter. 

HBIS har under en längre tid arbetat för att det ska byggas nytt på Åre kommuns mark i Hallen och nu 
har det arbetet resulterat i att Bear Peak ska bygga bostadsrätter i Hallen. De har fått bygglov för att 
uppföra 8 parhus. 

Storsjötrollingtävlingen genomfördes i liten version på grund av Corona. 

 

 


