
 

HÄSSJÖ HEMBYGDSFÖRENING   1(2 ) 
 
Protokoll fört på styrelsemöte den 8 augusti 2017, klockan 18.00. 
Plats: Båtsmanstorpet 
 
Närvarande: Lars-Arne Eriksson, Lars-Göran Johansson, Ronny Svensson, 
Anitra och Bengt Andersson, Märta Norell, Karin Eklund och Barbro Elf. 
 
§ 1 Ordförande Lars-Arne Eriksson öppnar mötet och hälsar oss välkomna. 
 
§ 2 Dagordningen godkänns. 
 
§ 3 Anita och Bengt Andersson väljs att justera dagens protokoll. 
 
§ 4 Föregående mötes protokoll läste upp. 
 
§ 5 Ingen ekonomisk redogörelse i dag då kassören inte är närvarande. 
 
§ 6 Båtsmanstorpet och framtidsutsikterna. 

a) En av gräsklipparna är hos Bengt Ritzen för reparation. 
b) Golvet – golvås som sviktar.  Märta Norell har en kontakt som kan titta på 

det, eventuellt också lämna pris på arbetet. Koll också av spåntaket, 
eventuellt läckage där. Märta kontaktar honom och återkommer med besked 
till styrelsen. 

c) Spisen – brännjärn ska köpas samt plåten som ligger ovanpå ugnen. 
Skorstenen ska putsas vid eventuellt byte av takspån. 

d) Framtiden – hembygdspark på och kring Båtsmanstorpet? Det är 
kommunens mark, 19 000 m2. Förslag att bjuda in kommunens 
representanter och diskutera hur parken kan utformas. Röja upp i området 
och senare bygga gärdsgård. En fin park för alla. Ronny Svenson har gjort 
skisser/förslag på hur det kan bli. 
Kontakt måste också tas med Tytnderö IF om skidspåren som går där. 
Teknik- och miljökommittén ska bjudas in att titta på torpet, förslag och 
utvecklingsplan. 
Beslut:  att Bengt, Lasse och Ronny skriver en officiell inbjudan till 
kommunen och att ta fram en utvecklingsplan för den tänkta hembygds-
parken. 
 

§ 7 Konstrundan – det blir ingen i år. 
 
§ 8 Surströmming på Båtsmanstorpet, onsdagen den 23 augusti klockan 16.00 

Vi hjälps åt med förberedelserna och tar med egna bestick. Anita kokar potatisen 
och Lars-Arne handlar det som behövs. 

 
 
 
 
 
 



      2(2) 
§ 9 Lars-Arne avslutar dagens möte. Nästa sammanträde den 12 september  

klockan 18.00 på Folkets Hus. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Barbro Elf    Lars-Arne Eriksson 
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Anita Andersson   Bengt Andersson 

 


