
HÄSSJÖ HEMBYGDSFÖRENING 

Protokoll fört på styrelse- och medlemsmöte den 10 april 2018 

Plats: Söråkers Folkets Hus 

1(2) 

Närvarande: Märta Norell, Karin Eklund, Anita och Bengt Andersson, 
Barbro Elf, Hans Wahlberg, Dagmar och Lasse Åhlund. 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Märta Norell, som hälsar oss välkomna. 

§ 2 Dagordningen godkänns. 

§ 3 Karin Eklund och Hans Wahlberg väljs att justera protokollet. 

§ 4 Föregående mötes protokoll lästes upp, där i § 13 a) ska stå:” Stort tack till 

Karin och Märta”. 

§ 5 Ekonomisk rapport, lämnad av kassör Lars-Arne Eriksson som inte är med i 
dag.  Ekonomiska rapporten finns i originalprotokollet. 

§ 6 Båtsmanstorpet. 
a) Golvet är viktigast. Tomas Nyländer, Gröna Fastigheter, ska maila offert på 

kostnaden för golvet. Vem ska betala för arbetet, Länsstyrelsen eller Timrå 

kommun som äger Båtsmanstorpet? Lars-Erik Nordin vet vart man kan söka 

bidrag. 

b) Container. Birgit Högberg har en till salu, finns uppställd hos Stig Högberg. 

Lasse och Bengt har varit och kollat på den. Bengt har varit i kontakt med 
Birgit, den kostar 15 000,- kr inkl underredet, men underredet går att sälja, 

kanske för 12 500,- kr. 
Beslut: att köpa containern för 15 000,- kronor samt att sälja underredet för 

bästa pris. Den ska fungera som ett museum så småningom. Det måste först 

grävas ut där den ska stå sedan fyllas upp med grus. 

Märta undrar om vi måste ta emot allt som folk vill skänka, men det behöver 

vi inte. 

c) Gärdsgård - ett projekt på flera år, vilar så länge. Märta har försökt kontakta 

personal på Murberget om gärdsgården, men utan framgång. 

d) Spisen - leran ska dit i spisen. Hans Wahlberg fixar det. Huven ska Tony 

Johansson ordna, den sitter fast men ska gå att flytta vid sotning. Bengt 

kontaktar honom igen. 

e) Torpet bör målas i sommar, vit och röd farg finns. 



 

§ 7 Övriga frågor. 2(2) 

a) Karin frågar om elen. Märta ska undersöka olika alternativ, aggregat, 

Solpaneler m.m. Märtas man ordnar det. 

b) Märta undrar om årsplaneringen. Lars-Arne skulle lämna datum, han har 

den. 

c) Bengt rapporterar att Krister Johansson har ringt om årets Timråbo, 

Vivstavarvs tur i år. Firas på nationaldagen den 6 juni på Vivstavarv. 

Vid protokollet: 

 

Märta Norell 

Ordförande 

Justeras: 

Hans Wahlberg  


