BÅFU
BÅFU står för Botsmark-Åkullsjöbygdens Framtid och Utveckling, Ekonomisk förening.
BÅFU bildades i samband med att ett vindkraftsprojekt lanserades som i sitt inledande skede
berörde både Botsmark och Åkullsjön. Anledningen till varför och hur BÅFU bildades som
ekonomisk förening, framgår enligt nedanstående.
Under 2009 inbjöds till samrådsmöten med anledning av en planerad vindkraftsetablering
på Högaliden och Loberget nordöst om Botsmark. Projektet ifråga benämndes ”Vindkraft vid
Högaliden” och planerades gemensamt av Fred Olsen Renewables AB (FORAB) och Holmen
Energi AB.
Det planerade vindkraftsprojektet berörde i detta skede både Umeå och Robertsfors
kommuner varför befolkning i och kring de närliggande byarna Botsmark och Åkullsjön
inbjöds. Samrådsmöten hölls i Botsmark 2009-04-14, i Åkullsjön 2009-09-16 samt i
Botsmark 2010-02-10. Vid ett möte 2009-05-31 hos Umeå kommun informerade dessutom
kommunens vindkraftshandläggare representanterna för Botsmark i nedan nämnda
samarbetskommitté.
Rätt snart hoppade Holmen Energi av samarbetet med FORAB med den del som ligger inom
Robertsfors kommun. Holmen Energi har senare inbjudit berörd bygd till samråd för
byggande av vindkraft inom detta område, som då kallas Högaliden 2.
FORAB ställde sig villiga att – utöver lagstadgade samrådsmöten – medverka i någon lämplig
samarbetsform för att bl. a. ha löpande kommunikation med bygden. Konstaterades dock vissa
svårigheter. Erforderlig tid och kostnader för att i alla lägen nå ut till alla berörda, bedömdes
då sannolikt inte motsvara det syfte man önskade uppnå. Av den anledningen bildades
”Samarbetskommittén för Botsmark-Åkullsjön för vindkraftsetableringen vid Högaliden” –
nedan kallad SK. För att få en så bred representation som möjligt eftersträvades att SK skulle
omfatta byåldermän och representanter för byarnas föreningsliv. Syftet med SK var således
– en grupp representanter för bygden skulle ha förtroende att vara en länk till företaget – för
att bevaka bygdens intressen vid vindkraftsetableringens genomförande.
I anslutning till Samrådsmötet 2010-02-10 – när ett 70-80-tal personer var samlade på
Bygdegården i Botsmark – ställdes fråga till församlade om medlemmarna i SK kunde
beviljas fortsatt förtroende. Mötesdeltagarna lämnade ett enhälligt tydligt ja till
frågeställningen. Särskilt protokoll avseende förtroendefrågan – som i original är undertecknat
och justerat – upprättades enligt nedan.
SK fungerade inledningsvis bra för kommunikationsutbytet. Men efterhand fick SK signaler
från andra vindkraftsetableringar att man i många fall bildade ekonomiska föreningar. Varför?
Ja, orsaken till detta framgick när SK fick veta att vindkraftsföretag inte förhandlar om
bygdemedel eller andra kompensationsåtgärder med idéella föreningar, privatpersoner eller
organisation, som inte utgör en bred reell representation för en bygd. Utan acceptabel
representation riskeras att eventuella ersättningar går in i kommunkassan över huvudet på
berörd bygd. En kommun kan sedan kompensera berörd bygd med endast delar av, eller inget
alls av sådana ersättningar.
Efter viss efterforskning insåg SK att en för bygden bred representation måste bestå av en
ekonomisk förening där alla bygdens boende erbjuds medlemskap/delägande. Inför bildandet
av föreningen togs bland annat samråd med en motsvarande förening, TURE, som bildats
gemensamt för Tavelsjö – Rödåbygden.
SK – som får ses som en förberedande arbetsgrupp till BÅFU – upprättade därefter en
ansökan som inlämnades till Bolagsverket våren 2011. Enligt registreringsbevis från

Bolagsverket registrerades BÅFU 2011-05-31.Vad BÅFU står för framgår inledningsvis
ovan.
BÅFU:s styrelse ska enligt stadgarna bestå av 9 personer, varav 4 från Botsmark och 4 från
Åkullsjön, samt en ordförande som ska alterneras mellan byarna. Den hos bolagsverket
registrerade interrimsstyrelsen består av personer rekryterade i den tidigare
samarbetskommittén enligt följande:
- Folmer Bokma Botsmark, ordförande
- Fred Andersson byålderman Åkullsjön
- Mats Lindfors byålderman Gulltjärn
- Ann-Christin Hulander Åkullsjön
- Britt-Mari Sundh Åkullsjön, kassör
- Berth Ågren byålderman Botsmark
- Greger Knutsson Botsmark
- Mats-Olov Ögren Botsmark
- Henry Årebrand Botsmark, sekreterare
Interrimsstyrelsens kontaktperson är Henry Årebrand med e-postadress
henry.arebrand@botsmark.se
Hur ser då närmaste framtiden ut gällande BÅFU. Ja, tanken har varit att interrimsstyrelsen
först ska kalla till två informationsmöten – ett i Botsmark och ett i Åkullsjön. Informationen
ska bland annat gälla en orientering om BÅFU, kostnad för medlemskap/andel, som av
skattetekniska skäl bestämts till 99 kr, samt övriga frågor som är av intresse och betydelse.
Vid dessa möten ska även valkommitté/ér utses. Därefter ska ordinarie årsmöte hållas, då
styrelse ska väljas och boende i bygden erbjuds tillfälle att teckna medlemskap.
Varför dessa möten inte har hållits ännu beror på ett antal olika orsaker. Men detta bedöms
inte vara någon direkt nackdel eftersom aktuella vindkraftsetableringar har blivit fördröjda, på
grund av i sin tur olika orsaker.
Det har också väckts förslag på att dela BÅFU i två föreningar – en för vardera Botsmark och
Åkullsjön – eftersom det idag inte längre är fråga om att något vindkraftsprojekt är
gemensamt för byarna. Det har exempelvis konstaterats att, Vindkraft vid Botsmark är av
ringa intresse för boende i Åkullsjön, på samma sätt som Högaliden 2 är av ringa intresse för
boende i Botsmark. Som en följd av detta bedöms att intresset för en lokal förening skulle öka
och bli mera relevant om en förening den begränsas till det som berör den egna bygden. Fråga
om BÅFU:s delning kan eventuellt vara lämpligt att göra innan årsmöte hålls.
Kallelse till informationsmöten och efterföljande årsmöte kommer att meddelas på byarnas
hemsidor och anslås inom byarna i god tid före respektive möte.

Botsmark februari 2015
Interrimsstyrelsen i BÅFU

Samarbetskommitttén Botsmark-Åkullsjön
för Vindkraftsetableringen vid Högaliden
Protokoll från omröstning avseende fortsatt förtroende för samarbetskommittén
I anslutning till Samrådsmötet angående Vindkraftspark vid Högaliden onsdag
10 februari 2010 på Bygdegården i Botsmark ställdes fråga till församlade om
de i samarbetskommittén sittande medlemmarna kunde beviljas fortsatt förtroende.
Mötesdeltagarna lämnade ett enhälligt tydligt ja till frågeställningen.
- Mötet finner frågan med ja besvarad.
Samrådsmötet som påkallats av Fred.Olsen Renewables AB var kungjort i ortstidningarna
2010.01.13. Samtidigt hade anslag gjorts på samtliga anslagstavlor i berörda byar samt hade
meddelande om samrådsmötet lämnats i brevlådor i byarna. Totalt hade mötet församlat
mellan 70 och 80 närvarande från Botsmark, Åkullsjön och närliggande bebyggelse.
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