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HÄSSJÖ HEMBYGDSFÖRENING 

Protokoll fört på styrelse- och medlemsmöte 2018-09-11, klockan 18.00  

Plats: Söråkers Folkets Hus 

Närv 

arande: Märta Norell, Karin Eklund, Gun och Ingemar Sundqvist, Majlis Stålnacke,                          

Anita och Bengt Andersson, Hans Wahlberg, Solveig Viklund och Barbro Elf. 

Ordförande Märta Norell öppnar mötet och hälsar oss välkomna. 

Dagordningen godkänns. 

Solveig Viklund och Hans Wahlberg väljs att justera dagens protokoll.  

Föregående mötes protokoll läses upp. 

 

Ekonomiska rapporten läses upp av Märta Norell då kassören inte är närvarande 

                       Ekonomiska rapporten finns i originalprotokollet 
25 000,- har kommit från Timrå kommun, bidrag till containern. 

 
 
 

Båtsmanstorpet: 
a) El - Märta har pratat med Börje Öberg, Timrå kommun. Det som behövs är ca 120 

meter kabel plus ett mätarskåp. Förslag att prata med E-ON om sponsring. Märta har 

kontaktat E-ON men inte fått svar än, kostnad 12-15 000,- kronor, E-ON   direkt, ingen 

fast avgift. 

b) Golvet. Upplåtelseavtalet måste fram, finns hos kommunen. Fortfarande ingen  offert 
från Tomas Nylander. Märta har pratat med en byggfirma som ska återkomma. Tomas 

Nyländer ska kontaktas om plattan för containern, måste göras klar. Om inget händer, 
kolla med Tommy Lundgren om grävningen, före nästa möte. Lars-Arne ska betala 

containern snarast Skrivelse till Timrå kommun, inget beslut förrän två offerter finns. 

c) Skorstenen - Godkänd och spisen är klar att elda i. Ingen stege behövs på taket 

Övriga frågor. 
a) Karina Svedin har gjort en ny adress- och medlemslista, den gamla                                 

stämmer inte. Märta kontaktar Lars-Arne om betalda medlemsavgifter, sedan hjälps vi åt 

att ringa de övriga. 

b) Stadgarna ska kollas upp, bl a om valberedning. Märta har gjort adressändring så posten 

kommer till henne i fortsättningen.  



Solväg Viklund Hans Wahlberg 
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c) Mail den 5/9 från Göran Rutberg om vart Axel Emanuel Rutberg, född 1866, död 

1927, är begravd. Hänvisar honom till pastorsexpeditionen för besked. Rutberg kan 
finnas på vår hemsida. 

d) Mats Moberg frågar om sågarna här omkring, vill göra en vandringsled från Timrå till 

Härnösand. 

e) Mail från Margareta Johansson, Medelpads Hembygdsförbund, om en förstudie om 
Medelpads föreningar, om vad de gör, hur söka bidrag, 

f) Protokoll - kopior till Ronny Svensson och till styrelsen. 

g) Timrå kommuns kalender, vår verksamhet kan finnas med i den. Bengt och Märta 

ordnar de kontakterna. 

h) Almanackor Söråker framåt. De vill sköta det själva i fortsättningen. Ett litet bidrag 

från oss 1 000,- kronor plus bilder från Båtsmanstorpet samt att det ska stå sponsrat från 

Hembygdsföreningen. 

i) Martin Eklund, mail om Söråkersgruppen. 

j) Bengt har gått på Norrstigen, SCA har avverkat och gjort om vägen, förstörd av 

maskinerna. Bengt har också pratat med ansvarig för avverkningen, han återkommer 

efter älgjakten. 

k) Åsjöama - utflykten mycket bra. Det växer igen vid dammen, måste åtgärdas.  

        Länsstyrelsen kan kontakta Bo Nylander som äger marken. 

l) Utflykt nästa år och vart? Förslag visning i Herrgårdsparken, Åvike bruk. 

m) Nästa möte den 9 oktober kl 18.00 på Folkets Hus. I november blir styrelse / 

medlemsmötet den 12 november i stället för den 13 november, Folkets Hus. 

n) Förslag fiån Majlis Stålnacke om lokalen som hyresgästföreningen har, får disponeras 

gratis. .Tack för tipset men vi fortsätter vara på Folkets Hus för att stödja dem. 

a)   Märta avslutar dagens möte och tackar för visat intresse. 

Vid protokollet: 

Barbro Elf 

Justeras: 


