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Hembygdsmuseet

Närvarande på mötet:
Bengt Hällhag
Börje Hultberg
Catrin Hulebäck
Eva Fredriksson
Håkan Fredrikson
Ingegerd Edvardsson
Kerstin Olsson
1. Godkännande av dagordning
Beslut: Mötet godkänner dagordningen.
2. Återkoppling från midsommarfirandet vid Ucklums skola
Dagen var mulen och regnet hängde i luften. Tacksamt nog gick det att lösa så att föreningen
fick tillgång till två bord under tält. Vi hade hembygdslitteratur till försäljning och ett flertal
visningsföremål från hembygdsmuseet. Catrin, Kerstin och Ingegerd bemannade bordet.
Göran hade tagit med en gammal flakmoped som marknadsföring inför kommande
Veteranmopeddag där Catrin hade ställt skylt och blommor. Under dagen var det en stadig
ström med besökare som stannade till för samtal om olika föremål och med frågor om bygden
och föreningen. Hembygdslitteratur såldes och föreningen värvade flera nya medlemmar.
Reflektion: Viktigt att till nästa år se till att föreningen har tak över huvudet antingen genom
UFF:s försorg eller genom att vi tar med ett eget tält.
3. Återkoppling från Veteranmopeddagen/Öppet museum den 1 juli
Dagen var solig och vacker. Minst 101 personer besökte evenemanget. Hjärtums moppedrev
var inbjudna och 27 stycken medlemmar visade upp sina veteranmopeder. Ett flertal
ytterligare besökare anlände med veteranmopeder och även veteranbilar. Föreningen bjöd på
kaffe, våfflor, 1950/1960-talsmusik och gemenskap. Stämningen var glad och positiv. Eva F.
Börje, Eva H. och Kerstin hjälpte till med serveringen. Göran var parkeringsvakt och hade
även röjt den gamla landsvägen bakom museet för att få tillgång till extra parkeringsplatser.
www.hembygd.se/ucklum

www.facebook.com/UcklumsHembygd

hembygd@ucklum.nu

Sida 1

Ucklums hembygdsförening
Catrin och Fanny bemannade poängpromenaden med tema 50- och 60-tal samt sålde
hembygdslitteratur.
Reflektioner:
Det var mycket arbete i serveringen med att grädda våfflor till så många besökare. Trots att
gräddningen påbörjats en god stund innan blev det lång kö. Inför liknande evenemang nästa år
bör vi kanske se över fler möjliga alternativ för att avlasta i serveringen. Exempelvis
korvgrillning, frallor, bullar eller liknande som inte tar så lång tid att tillaga och servera.
Hjärtums moppedrev har återkopplat via tackbrev, att de upplevde evenemanget som
välorganiserat med trevligt folk och är positiva inför att återkomma nästa år.
4. Återkoppling Kvarnens dag den 11 augusti
Efter en lång varm vår och sommar med extrem och svår torka kom regnet äntligen och det
med besked, just på Kvarnens dag. Ett rejält åskoväder drog in över Ucklum men vid 14-tiden
lyste solen igen.
Göran och Ingegerd hade rensat kvarnrännan innan. På grund av torkan hade vatten samlats i
rännan under flera dagar. Under evenemanget fanns det därmed tillräckligt med vatten för att
köra kvarnhjulet.
Evenemanget startade klockan 12 och fasades ut vid 16-tiden. Målsättningen var att besökarna
skulle få vara kvar så länge de upplevde det trevligt. Merparten av evenemangets aktiviteter
hölls inomhus i ladan.
Vi hade två serveringsstationer. En servering med kaffe/äggost/tunnbröd och bullförsäljning
som bemannades av Catrin, Fanny, Frida, Kerstin och Roland. En servering med dricka och
kokt korv med bröd som bemannades av Håkan och Henrik. Håkan hade dessutom tagit med
en riktigt gammal kassaapparat som skapade gammaldags stämning.
Det fanns ett bord för försäljning av hembygdslitteratur, medlemskap och utdelning av
talonger till poängpromenader som bemannades av Eva F och Eva H. Föreningens nya
hembygdsbok ”Berättelser om Ucklums kulturhistoria och folkliv” hade hämtats på tryckeriet
dagen innan. Det fanns även tre stycken lotterier som sköttes av Börje och Eva H. De flesta
fikaborden för besökare var placerade inomhus och tre bord var placerade utomhus under
tältduk. Bandet Trenders spelade och var placerade på den västra logen.
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Längre bort i ladan fanns inbjudna lokala försäljare och utställare:
• Slöjdaren Bengt Eriksson med trähantverk
• Biodlarna Ann-Britt och Pelle Carlsson med honung
• Konstnären Suzette Börjesson med teckningar och tavlor
Även den ekologiska grönsaksodlingen Solgläntan i Svenshögen var planerad som utställare
men tvingades avstå på grund av sjukdom.
Ingegerd hade ett flertal guidade turer på Sköllunga museum och vid Sköllunga kvarn.
Reflektioner:
- Trots vädret var det mycket trevlig miljö inne i ladan och det kom väldigt
mycket folk. Uppskattningsvis mellan 230-300 personer. Det kom många nya
besökare både från Ucklum och från andra andra socknar som aldrig tidigare
besökt vare sig museet eller kvarnen. Det kom många yngre personer, familjer
och många barn.
-

Parkeringen fungerade bra men parkeringsvakten Göran föreslår till nästa år en
kompletterande skylt in mot evenemanget eftersom flera besökare var nya och
inte hittade in till ladan/kvarnen. Vissa besökare gick först ner till museet.

-

Serveringen hade vid evenemangets slut sålt slut på allting. Inköpen var
välplanerade. Vi hade kunnat sälja mer äggost, den var mycket uppskattad.
Även tunnbröd på påse hade kunnat säljas i större kvantiteter. Det var en stor
nackdel att en mängd av det tunnbröd som bakats var fruset när evenemanget
öppnades. Serveringspersonalen hade mycket att göra hela dagen.

-

De guidade turerna var välbesökta och uppskattade och det kom ytterligare
besökare mellan visningarna som även sökte information om bygden och dess
historia. Kvarnen bemannades av Bengt. Tyvärr kunde kvarnhjulet bara köras
en stund, det började gå snett och fick då stängas av.

-

Poängpromenaderna – för både barn och vuxna – var uppskattade.

-

Det var planerat att besökarna skulle få möjlighet att prova på frisbeegolf
vilket fick ställas in på grund av vädret.
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5.

-

Några personer upplevde att musiken då Trenders spelade var för hög för att
kunna samtala. Musikunderhållning var inkluderat i annonserna. Trenders
spelade cirka 20-30 minuter vid tre tillfällen under de fyra timmarna. De flesta
upplevde spelningen positiv. Övrig tid fanns en melodislinga på i bakgrunden
på lägre volym.

-

Några personer upplevde att det på grund av den förlängda öppettiden var svårt
att återfinna de äldre personer som av tradition brukar komma till tidigare
evenemangs hemvändardag. Årets evenemang hade inget fokus på
hemvändardag specifikt för äldre personer, utan riktade sig till alla målgrupper
som vill besöka kvarnen och delta i evenemanget.

-

Vissa funktionärer upplevde att dagen blev för lång. Andra funktionärer
upplevde att det är rimligt med ett längre öppethållande i förhållande till allt
ideellt arbete som läggs ner både före och efter evenemanget. Det upplevdes
tungt att sälja lotter och böcker under flera timmar. Inför nästa år försöker vi få
fler och eventuellt yngre funktionärer för avlastning och rotation. Det kanske
räcker med två lotterier nästa år. Troligen ger det en större ekonomisk vinst
med längre öppethållande.

-

Årets evenemang slog försäljningsrekord med god marginal.

Återkoppling för renovering av kvarnbyggnaden i augusti

Renoveringen av kvarnbyggnaden utfördes under 6, 7, 8, 15 och 16 augusti. Arbetslaget
bestod av: Håkan Fredrikson, Bosse Hilmersson, Roger Olsson, Göran Risberg och Roland
Fransson samt plåtslagaren Hans-Olof Svensson. Under renoveringens sista dag deltog även
Ivan Axelsson. Göran bistod med byggställning och hade i förväg arbetat med att säkra den
mjuka lermarken med lastpallar och dylikt. Den dåliga fasaden på norrväggen byttes ut
tillsammans med ett flertal plåtar och hängrännor. Samtliga tak utom det stora västra taket
fick masonitskivor, nya läkt och begagnat tegel. Nyinköpta takrännor och plåtar monterades.
De gamla enkupiga tegelpannorna som förvarats i förrådet vid ladan visade sig svårare att
använda än förväntat. De var inte av samma storlek och eftersom taket inte var helt rakt fick
en del av pannorna kapas för att passa. Tegelpannorna räckte inte till renoveringen. Håkan O.
och Kerstin hade en del enkupigt begagnat taktegel som kunde användas så att renoveringen
kunde färdigställas.
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Både Håkan och Göran bistod med traktorer för att lyfta upp takteglet till kvarntaket samt för
transporter av tegel till och från kvarnen. Håkan snyggade upp runt kvarnbyggnaden och
ordnade en traktorväg fram. Håkan hämtade även material på Harås Byggvaror.
Under arbetsdagarna bekostade föreningen mat och dryck till det ideella arbetslaget. Håkan,
Göran och Ingegerd turades om att hämta mat.
6.
Inför kulturvandringen vid Gårdsjön den 22 september
Hans Hultberg kommer att berätta om den miljöforskning som skett och sker i området kring
Gårdsjön. Därefter blir det vandring runt Gårdsjön med egen matsäck för de som önskar följa
med.
Beslut: Håkan tar kontakt med Hans för att få bekräftelse på att allt är i sin ordning inför
kulturvandringen.
7.
Bank
Swedbank Stenungsund har meddelat att de upphör med bankfack. Eftersom föreningen i
nuläget är beroende av bankfack har föreningen blivit tvingade att söka efter en annan bank.
Tjörns Sparbank är en av få banker som i nuläget kan erbjuda bankfack. Eva har ombesörjt
administrationen kring överflytten av föreningens konton.
8. Öppet hus på Ucklumgården 16 september
Ucklumgården har bjudit in till Öppet hus där Ucklums olika föreningar får möjlighet att visa
upp verksamheten för nyinflyttade och andra intresserade personer i bygden.
Beslut: Mötet beslutar att tacka ja till inbjudan och kommer att ställa upp med ett bord på
liknande sätt som vi gjorde på midsommarfirandet. Catrin, Ingegerd och Kerstin kommer att
delta som funktionärer. Evenemanget varar klockan 12-14.
9.
Erbjudande om gåvor
Föreningen har fått ett erbjudande om att ta emot gåvor: äldre och renoverade hyllkonsoller
samt en ventilationslucka från småskolan i Herrrgusseröd. Målsättningen är att föreningen och
dess samlingar ska belysa bygdens folkliv och odlingshistoria vilket dessa föremål inte gör.
Beslut: Mötet beslutar att föremålen inte uppfyller kriterierna för att ingå i samlingen och
kommer att återlämnas. Eva ombesörjer återlämningen.
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10. Övriga frågor

Gräsklipparen
Börje meddelar att föreningens gräsklippare inte fungerar ändamålsenligt.
Beslut: Mötet beslutar att fråga om Göran kan undersöka gräsklipparen för att se om den går
att laga. Annars ska den lämnas in på service.
Kvarnhjulet
Kvarnhjulet började gå snett under Kvarnens dag. Göran och Gunnar Axelsson har ett
gemensamt pågående projekt avseende återställandet av kvarnhjulet.
Arbetsdag 19 oktober
Vi samlas till arbetsdag fredagen den 19 oktober klockan 10.00.
Tisdagsvandringar från Ucklumgården
Vandringarna har startat igen efter sommaruppehållet. Alla som klarar att promenera 6-8 km i
varierande terräng under cirka 2 timmar är välkomna att delta kostnadsfritt. Vandringarna sker
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Catrin är utsedd cirkelledare.
11.
Nästa möte
Beslut: Styrelsemöte måndag 22 oktober klockan 18.00 hos Catrin på Hallekullen, Spekeröd.
Vi samåker från Håkan i Hålkekärr klockan 17.30.
12. Mötet avslutas
Mötet avslutas klockan 20.15.

Protokollet är justerat och godkänt
Datum:

_____________________________
Sekreterare
Ingegerd Edvardsson
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