
Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte

Datum: 2018-06-18
Tid: 18:00 
Plats: Hos Bengt i Kalvhagen, Svenshögen

Närvarande på mötet: 
Bengt Hällhag 
Börje Hultberg 
Catrin Hulebäck 
Eva Fredriksson 
Håkan Fredriksson 
Ingegerd Edvardsson 
Kerstin Olsson

Inbjuden: 
Per-Olof Johansson: kontaktman för UFF

Godkännande av dagordning   
Beslut: Mötet godkänner dagordningen.

Återkoppling från arbetsdagen 18 maj
Dagen var solig, varm och vacker. 13 personer var på olika sätt delaktiga under arbetsdagen. Alla
utrymmen i alla byggnader städades ordentligt. Göran blåste med hjälp av kompressor och tryckluft
rent från tjockt damm, sand och löv i redskaps- och vagnsbodar innan dammtorkning. 

Utförd ommålning av köksskåp
Köksluckor och spiselkrans i museet har av Catrin och Kerstin målats om med den gamla ljust
pastellgröna originalfärgen som hittades på backsidan luckorna. Färgkod: S1515 G40Y.
Bänkskåpen har målats vita som tidigare.

Återkoppling från Ucklumskolans besök 31 maj
Göran hade under veckan i förväg krattat ur och fyllt på vattenrännan. Kvällen innan besöket
riktades kvarnhjulet och provkördes av Bengt, Göran, Håkan, Ingegerd och Ivan.

34 barn och 12 vuxna personer från Ucklumsskolan besökte hembygdsföreningen denna vackra och
soliga dag mellan klockan 08:30 och 12:15. UFF ordnade med buss fram och åter.
Hembygdsföreningen ställde upp med sju funktionärer: Bengt, Göran, Lennart och Ivan vid
kvarnen, Eva F. och Ingegerd vid museet samt koordinatorn Frida som samordnade och lotsade
grupperna fram och åter till kvarnen och även hjälpte till vid kvarnen. Arkeologen Andreas Antelid
var närvarande och bidrog med sina arkeologiska kunskaper. 
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Ucklums hembygdsförening
Vår kontaktperson för skolan: Amanda Hjortsberg upplevdes som ett stort stöd under dagen.
Barnen var indelade i fyra grupper och roterade mellan hembygdsmuseet, Anders Lunds stuga,
Antelids arkeologiska grupp och kvarnen. Alla hade med sig medhavd matsäck som intogs ute på
gräsbacken.

Dagen fungerade bra och upplevdes positiv av både barn, lärare, föräldrar och funktionärer.
Förhoppning väcktes om fortsatt samarbete mellan hembygdsföreningen och skolan.
Förfrågan kom om tillgång till berättarmaterialet avseende Ucklums skolhistoria och Anders Lunds
stuga vilket har publicerats på föreningens hemsida. 

Ucklumböcker till Ucklumskolan
Ucklumsskolans lärare och barn saknade Ucklumboken på skolan och erhöll därför tre stycken
Ucklumböcker i gåva av hembygdsföreningen. 

Återkoppling från Jakten på det förgångna 2 juni
Trots tidigare beslut om att tacka nej till evenemanget, beslutades att ändå tacka ja till att delta i
familjedagen i Kulturhusparken utanför Fregatten. Catrin ställde upp ett bord med olika intressanta
föremål från hembygdsmuseet. Det kom inte så mycket besökare till parken denna soliga och varma
dag, men vårt bord blev ändå välbesökt av flera intresserade som stannade till för samtal. Roligt var
att till arkeologernas utgrävning i parken kom en del av de Ucklumbarn som varit med på
Ucklumskolans dag på museet.

Återkoppling från plantbytardagen/öppet museum 3 juni
71 besökare under dagen. Flera bord ställdes upp för plantbytarna som sålde eller bytte plantor.
Föreningen bjöd på kaffe, saft, våfflor, musik och gemenskap. 
Reflektioner:

• Dagen var varm och solig.

• Det kom många besökare som föreföll att uppleva dagen positiv.

• Börje och Eva F. var våffelgräddare. Våffelsmet och kaffe var tillagat i förväg men behov
uppstod av att göra mer. Det upplevdes trångt att stå på farstun och grädda våfflor när det
kom så mycket folk. Bordet med kaffe flyttades ner till gräsmattan. Nästa gång testar vi att
flytta ner även våffelgräddningen till gräsbacken.

• Strömmen gick på grund av att säkringen i sladdvindan löst ut: eventuellt för att sladden inte
var helt utvindad.

• Det upplevdes trevligt med musik under evenemanget.

• Bra med vattenhinkar, tvättfat och skopa utanför utedasset.

• Två grupper var intresserade av att besöka kvarnen och guidades dit av Håkan och Roland.

• Önskemål om fler funktionärer som kunde ta hand om besökare inne i museet.

• Catrin och Kerstin hade tillverkat och målat röda iögonfallande skyltar som placerades i
Ucklums rondell.
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Ucklums hembygdsförening
• Evenemanget annonserades bland annat  i ST-tidningen och på Facebook.

Återkoppling från besök från Studieförbundet Vuxenskolan 4 juni
Catrin och Ingegerd har på museet tagit emot Ann-Marie Myllykangas och Andreas Hansen.
Andreas kommer att blir ny kontaktperson för oss. De visades runt på museet och erhöll information
om föreningens verksamhet. Diskussion fördes om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att få
ekonomiskt bidrag. I föreningens planerade aktiviteter ska minst tre personer vara delaktiga och
lärandet vara i fokus. 

Återkoppling avseende tisdagspromenader och Studieförbundet Vuxenskolan
Promenaderna varje tisdag klockan 17:30 utgår från Ucklumgården och vänder sig till alla som
klarar att gå i varierande terräng cirka 6-8 km under 1,5 - 2 timmar. Promenadväg bestäms i dialog
med varandra innan start. Arbetsnamnet är UVG och både kvinnor och män är välkomna att delta.
Under promenaderna diskuteras de kulturella företeelser som förekommer utefter vägen.
Sommaruppehåll efter 12 juni. Promenaderna annonseras på Facebook. Studieförbundet
Vuxenskolan har beslutat att bevilja bidrag för tisdagspromenaderna i utbyte mot närvarolista.

Inför midsommarafton 22 juni
Hembygdsföreningen kommer att delta i midsommarfirandet vid Ucklumsskolan i samarbete med
UFF. Föreningen kommer att få ett bord där exempelvis intressanta föremål från museet kan visas.
Försäljning av Ucklumböcker och Gunlas lindar blir aktuellt. Göran tar med en flakmoped som
marknadsföring för föreningens veteranmopeddag. Evenemanget pågår klockan 12-14 och
bemannas under hela tillfället av Catrin och Ingegerd.

Inför veteranmopeddagen/öppet museum 1 juli
Bord kommer att ställas på gräsbacken vid sidan om farstun där vi kan ha kaffe och
våffelgräddning. Eventuellt kan vi ha ett partytält över. Catrin ordnar musikslinga. De flesta i
styrelsen kommer och hjälper till samt Eva H. och Lennart R. Hjärtums moppedrev är inbjudna och
de kommer att ha Ucklums museum som utflyktsmål den här dagen.

Beslut: Eva handlar livsmedel. Bengt och Börje tar hand om besökare i museet. Nya röda skyltar till
rondellen i Ucklum.  Evenemanget annonseras bland annat i ST-tidningen och på Facebook.
 
Inför renovering av kvarnbyggnaden
Göran har bidragit med bakkantade granbräder som ligger på tork utanför kvarnbyggnaden. Leif
Vallin har bidragit med sågningen av dessa. Styrelsen behöver samla ihop ett arbetslag för
renoveringen. Finns behov av minst en byggnadsteknisk person. 
Beslut: Håkan kontaktar personer som möjligen kan vara behjälpliga med detta arbete. 
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Ucklums hembygdsförening
Inför kvarnens dag 11 augusti

• Tillfrågade säljare som gärna kommer:
Bengt Eriksson, Södra Herrgusseröd: Träslöjd
Gert från Solgläntan, Södra Huveröd: Ekologiska grönsaker
Pelle och Ann-Britt Karlsson, Lilla Komperöd: Honung
Tillfrågad är även Christina Rynmark, Hålkekärr, Presentholken. Dock osäkert om hon kommer.
Camilla Karlsson har avböjt på grund av hästpremiering samma dag.

• Musikunderhållning
Ottestala vänner har avböjt på grund av hästpremiering samma dag.
Denna punkt hålls öppen tills vidare, alla i styrelsen hjälps åt att finna alternativ.

• Övrig planering
Servering utomhus under tältduk med kaffe, saft, äggost- och tunnbrödsförsäljning som tidigare år.
Grill med korv och bröd samt grillmästare. Lotterier. 

Uppföljning inbetalda årsavgifter 
Påminnelsebrev till tidigare medlemmar samt utskick till cirka 300 e-mailadresser i Ucklum
har enligt Eva F inte gett så mycket respons. Kanske 5-6 tidigare eller nya medlemmar som betalt in
årsavgift.

Nyheter från Swedbank
Swedbank Stenungsund har meddelat att verksamheten med uthyrning av bankfack kommer att
upphöra. Föreningen har därför behov av ett nytt bankfack. Beslut: Mötet beslutar att Catrin tar
kontakt med Swedbank Kungälv med en förfrågan om bankfack där.

Under Gunlas Lindar
Föreningen har blivit kontaktad av författaren till Under Gunlas lindar - Lars Lindström, barnbarn
till lantbrevbäraren Johan Petrusson på torpet Lunden under Grössby. Han ville som gåva skänka en
låda med 34 stycken böcker ”Under Gunlas lindar” till föreningen. 

Beslut: Föreningen har redan tagit emot gåvan och beslutar att sälja böckerna för 150 kr/st.

Övriga frågor
• Föreningen har fått en inbjudan till Mimers hus i Kungälv 4 september för redovisning av

ASK-projektet vilket startades med syfte att öka tillgängligheten till vårt kulturarv.
• Föreningen har som gåva från Bingoalliansen på Spekeröds folkpark mottagit 8 stycken

bord och 17 klappstolar. Håkan har hämtat dessa. Ska förvaras i ladan på Sköldunga
Övergård.
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Ucklums hembygdsförening
• Föreningen har tidigare fått en förfrågan om att som gåva ta emot ett tröskverk från torpet

Bråten i Norra Huveröd.

Beslut: Mötet beslutar att tacka nej till tröskverket som för närvarande finns bevarat hos
Agne Olander. Ett liknande tröskverk finns redan i föreningens vagnsbod.

Nästa möte
Onsdag 25 juli kl. 18.00 planeringsmöte på Ucklums hembygdsmuseum inför kvarnens dag 11
augusti. Vi kommer att bjuda in Göran Risberg, Ivan Axelsson, Lennart Röök, Roland Fransson,
Frida Stefansdotter med flera. Avvaktar tills vidare med datum för nästa styrelsemöte.

Mötet avslutas
Mötet avslutas klockan 20:40.

Protokollet är justerat och godkänt
Datum:          Plats:

_____________________________ _____________________________
Sekreterare Protokolljusterare
Ingegerd Edvardsson Catrin Hulebäck
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