
HÄSSJÖ HEMBYGDSFÖRENING 

Protokoll fört på styrelse/medlemsmöte 2018-06-12 

Plats: Söråkers Folkets Hus 

Närvarande: Lasse Åhlund, Lars-Göran och Margreta Johansson, Ronny Svensson, Gun och 

Ingemar Sundqvist, Anita och Bengt Andersson, Karin Eklund, Hans Wahlberg, Barbro Elf, 

Karina Svedin och Märta Norell. 

§  1 Ordförande Märta Norell öppnar mötet och hälsar oss välkomna. 

§  2 Dagordningen godkänns. 

§  3 Gun och Ingemar Sundqvist väljs att justera dagens protokoll. 

§  4 Föregående mötes protokoll lästes upp. 

§  5 Ingen ekonomisk rapport, kassören inte närvarande.                                         

Beloppen finns i originalprotokollet  

§  6 Båtsmanstorpet. 

a) Ingen offert har kommit från Tomas Nylander i Söråker. 

b) Märta har skickat en skrivelse till Timrå kultur- och fritidsförvaltning, vill ha 

godkännande av kommunen och att de bekostar golvreparationen. Har ringt i 

dag, ärendet kommer inte upp förrän i augusti. Vi avvaktar svar. 

c) Containern - Hembygdsföreningens kontonummer saknas, men bidrag på 

25 000 kronor är klart. 

d) Gräsklippning. Länsstyrelsen kan bara klippa en gång. Timrås utegrupp, 

genom Börje Öberg, klipper ju på idrottsplatsen, borde kunna klippa här 

också, har hand om parker. 

e) Nycklar till Hans Wahlberg och Lars-Göran Johansson. 

f) Leran till spisen ska Lars-Arne lämna hos mig. Hans hämtar den. Ska laga 

spisen. 

g) Containern igen. Ronny Svensson har gjort tre olika förslag på hur den ska 

placeras, bra jobbat. Bengt pratar med kommunen och tar hit en ”kommun-

gubbe” om hur de ser på saken. Alternativ är att Bengt och Ronny åker till 

kommunen och pratar med dem. 

h) Lars-Arne ska prata med bröderna Johansson om transport av containern hit, 

men först måste plattan vara klar som den ska stå på. 

i) Öppet hus i sommar, onsdagar i juli  

4/7      Märta och Karin 

11/7    Hans och Barbro 

18/7    Lars-Göran och Margareta 

25/7    Bengt och Anita 

j) Plastkoppar och plastmuggar måste köpas till det, vi ska ju bjuda på fika 



§  7 Övriga frågor. 

a) Referat som ska skickas till Sundsvalls Tidning läses upp för godkännande. 

b) Gun och Barbro handlar det som behövs till surströmmingen. 

c) Hans fixar kokmöjlighet till potatisen. 

d) Karina skriver en ny aktuell medlemsförteckning. 

e) 23/8 är det surströmming. Anmälan till Gun senast 15/8, max 25 pers. 

f) Utflykt till Åsjöarna i slutet av augusti. Vägen är dålig. Onsdag 29 augusti. 

g) Den 11 augusti är det Murbergsstämman i Härnösand. 

§  8 Nästa möte är surströmmingen den 23 augusti. 

§  9 Märta tackar för i dag och avslutar mötet. 
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