
Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte 

Datum: 2018-10-22 
Tid: 18:00 
Plats: Hos Catrin på Hallekullen Övra

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

1. Godkännande av dagordning
Beslut: Mötet godkänner dagordningen.

2. Återkoppling från kulturvandringen vid Gårdsjön 22 september
Dagen var solig och vacker men präglades av efterdyningar från orkanen Knud under föregående
natt. 15 deltagare samlades vid Gårdsjöstugan för att lyssna på Hans Hultberg som berättade om den
miljöforskning som pågått här. Tio stycken deltagare gjorde en vandring runt Gårdsjön, cirka 6,5
km med paus halvvägs för medhavd fika.

3. Återkoppling från arbetsdagen 19 oktober
Dagen var solig och vacker då åtta medlemmar arbetade med städning och stängning av
hembygdsmuséet, uppröjning av gamla tegelpannor vid kvarnen och tömning av den gamla
smedjan. Göran och Gunnar hjälpte till med traktorer. Bakom Anders Lunds stuga finns ett
vindhärjat träd samt en del sly som bör tas bort i framtiden.

4. Föremål i smedjan
Den kraftigt förfallna smedjan, som ägs av hembygdsföreningen, står på den högra sidan av vägen
på väg in till grusgropen. Ucklums grus har ett pågående arbete med att snygga upp kring
grusgropen, varför det ligger på hembygdsföreningens ansvar att riva smedjan och snygga upp på
platsen. Under arbetsdagen tömdes smedjan på en gammal släde och en del tegelstenar som istället
tas tillvara vid hembygdsmuseet.

Beslut: Platsen för smedjan ska röjas upp på nästa arbetsdag till våren.
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Ucklums hembygdsförening
5. Föreningens nycklar

Hembygdsföreningens nycklar förvaras för närvarande inne i hembygdsmuséet. Då det rör sig
många besökare i lokalerna under föreningens aktiviteter, så bör nycklarna förvaras på en mer säker
plats. Samtliga nycklar som förvaras på hembygdsmuséet behöver inventeras.

Beslut: Catrin och Ingegerd inventerar och märker upp alla nycklar samt tillser byte av
förvaringsplats till arkivet.

6. Sköllunga kvarn

Plåtarbeten
Det finns mindre plåtarbete kvar att slutföra vid Sköllunga kvarn och det är i nuläget oklart varför
det inte är färdigställt.
Beslut: Håkan tar kontakt med plåtslagaren för att få klarhet i detta.

Granar vid kvarnen
Det finns en dunge med blandskog och buskar kvar bakom Sköllunga kvarn gör att norrväggen
hindras från att torka upp ordentligt.
Beslut: Vi ber vår kontaktman Göran att förhöra sig hos Ucklums grus om vi kan ta ner
skogsdungen själva.

Förrådet vid kvarnen
Olof på Ucklums grus har erbjudit föreningen en gammal förrådsstuga som gåva. Stugan har
mycket dåligt tak och är i nuläget fylld med en mängd bråte.
Beslut: Om föreningen beslutar att överta stugan bör ett gåvobevis utfärdas. Det är i nuläget oklart
om föreningen har användning för stugan som dessutom är i behov av renovering. Eventuellt bör en
presenning läggas på taket över vintern. Mötet lämnar frågan öppen tills vidare.

7. Filmvisning 22 november
Catrin har haft dialog med filmdistributören Affekt Film. Vissa praktiska detaljer kvarstår att lösa
kring visningen då den förhyrda lokalen (Ucklumgården) inte har exempelvis projektor. 
Beslut: Catrin frågar Mats Ottosson om lån av projektor och Håkan Olsson om ljudmiljön. Kerstin
och Eva inhandlar livsmedel och vissa kolonialvaror. Catrin kontrollerar att vår bokning på
Ucklumgården ligger kvar. Hon ordnar även med annonsering i ST-tidningen, på kommunens
hemsida, på Facebook och i Radio Bohuslän samt affischer.
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Ucklums hembygdsförening
8. Årsprogram 2019

Innehåll
Styrelsen arbetar med innehållet inför årsprogram 2019. Några favoriter återkommer och några nya
aktiviteter ska testas.

Distribution
Det har uppmärksammats att föreningen har två geografiska områden i socknens mest avlägsna
delar som inte tidigare fått ta del av hembygdsföreningens årsprogram, Hultet och gården Backa.
Troligtvis på grund av att dessa platser inte har bilväg från Ucklum.
Beslut: Mötet beslutar att distribution ska ske till dessa geografiska områden fortsättningsvis.

9. Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete
Ingegerd övertar uppdraget avseende systematiskt brandskyddsarbete.

10. Brandsläckare i gåva
Föreningen har fått en brandsläckare i gåva från Bohusläns hembygdsförbund. Ingegerd har hämtat
den på Bohusläns museum. Den har placerats i redskapsboden. 

11. Ucklums äldsta personer
Bertil Carlsson är socknens äldste och hembygdsföreningens äldste medlem. Han fyller 96 år den
23 oktober. Föreningens medlem Margareta Rindebäck fyller 90 år de 31 oktober.
Beslut: Ingegerd ordnar med uppvaktning i form av blommor till både Bertil och Greta.

12. Övriga frågor

Gräsklipparen
Göran har lagat gräsklipparen som nu fungerar bra igen.

Elen vid Sköllunga kvarn
Håkan har påbörjat ett projekt tillsammans med Kjell Sigvardsson avseende elen som måste
förstärkas vid Sköllunga kvarn.

Elavtal
Eva meddelar att elavtalet ska omförhandlas.

Kvarglömt föremål
Bengt meddelar att han saknar sin Hjärtumsyxa. Kan han ha glömt den kvar i Sköllunga kvarn i
december förra året?
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13. Nästa möte

Hos Börje Hultberg 28 november klockan 18.00.

14. Mötet avslutas
Klockan 21:00.

Protokollet är justerat och godkänt
Datum:          Plats:

_____________________________ _____________________________
Sekreterare Protokolljusterare
Ingegerd Edvardsson Catrin Hulebäck
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