
HÄSSJÖ HEMBYGDSFÖRENING !(2) 

Protokoll fört på styrelse- och medlemsmöte den 8 maj 2018, kl 18.00 

Plats: Folkets Hus, Söråker 

Närvarande: Märta Norell, Barbro Elf, Ingemar och Gun Sundqvist, Karin Eklund, 
Anita och Bengt Andersson, Lasse och Dagmar Åhlund, Lars-Göran och Margareta 
Johansson, Solveig Viklund och Hans Wahlberg. 

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

§ 2 Dagordningen godkänns. 

§ 3 Hans Wahlberg och Karin Eklund väljs att justera dagens protokoll. 

§ 4 Föregående mötes protokoll läses upp. 

§ 5 Ingen ekonomisk rapport i dag, då kassören inte är närvarande. 

§ 6 Bätsmanstorpet. 
a) Tomas Nyländer, Gröna Fastigheter, har lamnat en offert på 200 655;- 

kronor, som gäller åtgärder för golvet. Den innefattar även sprängning av 

stenen och säkerhetsåtgärder för det. Efter diskussion beslutades att ta in 
offert även från Tomas Nyländer, Tomek, Söråker. Bengt frågar honom. Vi 

avvaktar den offerten och svar fran Timrå kommun. 

Timrå kommun äger fastigheten, vem ska betala för arbetet och bevilja 

att arbetet påböijas? 

b) Skorstenens huv är inte klar, men ska bli det så snart det är snöfritt. 
c) Containern — ritning från Ronny Svensson. Meningen är att de ska stå intill 

varandra med ett förråd emellan dem. Sedan kläs allt med panel. 
Har meddelat Birgit Högberg att vi köper den. 

Beslut: att köpa containern enligt § 6 b) i protokoll 10 april 2018. 
d) Gräsklippning. Märta Norell har pratat med Lars Backlund, Timrå kommun, 

om det, han återkommer. Annars far vi göra det själva som förut. Bengt 
ordnar schema för klippning i sommar, Lasse skrev det för 2017. Nycklar 

saknas till ”gräsklippama”. 

§ 7 Övriga frågor. 
a) Märta undrar om årets Timråbo, hur det fungerar. En kandidat från vaije 

förening utses. I kommittén för årets Timråbo deltar från oss ordförande 

Märta Norell och Hans Wahlberg. Jan-Christer Jonsson, Kultur och fritid, 

kallar till det sammanträdet. I år är det Vivstavarvs förening som ordnar med 

firande av den som är vald till Årets Timråbo. Det sker på nationaldagen 6 

juni. 

b) Ett bord med hopbyggda bänkar är till salu för 600,- kr, köpa till torpet? 

Beslut: att köpa bordet för 600,- kr till Bätsmanstorpet. 
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c) Inget har hänt om elen till torpet. 
d) Märta har fortfarande inte fatt någon förteckning på vilka som är 

medlemmar. Lars-Ame ska ordna det. Vi måste marknadsföra oss 
mera så att vi ”syns”. 
Beslut: att skicka referat till tidningen när vi haft styrelse/medlemsmöten. 
Barbro ska göra det. 

e) Nedfallna träd på Norrstigen ska tas bort när det är snöfritt. 
f) Det felaktiga priset på almanackorna är nu justerat. 
g) Utflykter - förslag till nästa möte. 

§ 8 Nästa möte är den 12 maj, kl 18.00, på torpet vid bra väder, annars här på 
Folkets Hus. 

§ 9 Ordförande Märta Norell tackar för i dag och avslutar mötet. 

Vid protokollet: 

Barbro Elf V Märta Norell, ordförande  

Justeras: 

 


