
Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte

Datum: 2019-05-15
Tid: 18:00
Plats: Hos Robert i Panneröd

Närvarande på mötet:
Caj Dahlén
Catrin Hulebäck
Håkan Fredrikson
Ingegerd Edvardsson
Kerstin Olsson
Robert Olausson

Frånvarande på mötet:
Eva Fredriksson

1. Godkännande av dagordning
Beslut: Mötet godkänner dagordningen.

2. Återkoppling arbetsdag 13 april
Under arbetsdagen kom det 15 medlemmar som tillsammans hjälptes åt att utföra åtgärder vid
Ucklums hembygdsmuseum samt rivning av den gamla smedjan. Dagen var solig och fin och
merparten av de åtgärder som planerats blev utförda. Den medhavda matsäcken avnjöts i solskenet
utomhus. Upplevelsen av arbetsdagen var den var väl organiserad och att det var en rolig stund med
fin gemenskap. Årets nyhet, att ha arbetsdagen på en lördag, ansågs vara en fördel då fler hade
möjlighet att delta.

3. Återkoppling ”Prova på fågelskådning” 27 april
Den till en början gråmulna morgonen blev solig och vacker. Bland de 21 deltagarna fanns både
vana och ovana fågelskådare i alla åldrar. Under vandringen uppmärksammades en mångfald av
fåglar som håller till utefter Hällungens strand mellan Bastevik och Galtryggen. Fågelskådaren
Lasse Svensson – med 40 års fågelskådarerfarenhet – berättade, lärde oss om fågelläten och
förevisade fåglar i närbild med kikare. Den medhavda matsäcken intogs under fikastunden uppe på
bergåsen Galtryggen. Till Galtryggen kom även en större grupp barn som hade helgläger med
scouterna på Hålan. Även  barnen fick möjlighet att ställa frågor om fåglar till Lasse Svensson.
Evenemanget upplevdes mycket positivt.

4. Planering inför ”Viskväll med Gåke” 22 maj
• Catrin bokar annonsering av evenemanget i ST-tidningen, på Facebook, på kommunens

anslagstavla, i Radio Bohuslän samt via våra sedvanliga röda skyltar i rondellen i Grössbyn.
Kompletterar med vägvisning till Smedseröds tingshus från väg 650. Köper kanelbullar
samt glutenfritt alternativ och tillser att innehållsförteckning medföljer.
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• Robert sätter upp affisch på Mariagården. 

• Ingegerd samordnar med Tomas och Karin på Smedseröds tingshus samt ordnar med
växelkassa, brandsläckare, böcker och hämtar extra stolar från Ucklums hembygdsmuseum.

• Kerstin (och Håkan O) kontaktar Berndt-Åke 'Gåke' Gunnarsson med information inför
kvällen.

Funktionärerna möter upp på Smederöds tingshus klockan 17.30 för förberedelser.

5. Planering inför ”Bakluckeloppis” 2 juni
• Catrin bokar annonsering av evenemanget i ST-tidningen, på Facebook, på kommunens

anslagstavla, i Radio Bohuslän samt via våra sedvanliga röda skyltar i rondellen i Grössbyn.
Gör prislistor, tar med dricksvatten och varmvatten.

• Kerstin handlar till serveringen.

• Ingegerd tar med balja, tvål och handdukar till bänken utanför utedasset. Frågar Göran om
funktionärsrollen som parkeringsvakt. 

6. Studiebesök till Burås skolmuseum på Orust
Kerstin har kontaktat ansvarig för skolmuseet på Burås som meddelat att hembygdsföreningens
styrelse är välkommen på studiebesök. Möjliga datum diskuteras.

Beslut: Kerstin tar ny kontakt med Burås skolmuseum avseende bokning av tidpunkt för
studiebesöket.

7. Ansökan om vägvisning ”Hembygdsmuseum”
Catrin har skickat in ansökan om vägvisning till Trafikverket. Önskemålet är en skylt med texten
”Hembygdsmuseum” från väg 650 med syfte att underlätta för besökare och att informera om
platsen. Trafikverket har kontaktat hembygdsföreningen med vissa frågeställningar och har även
varit på besök vid platsen. Återkoppling inklusive offert förväntas erhållas under maj.

8. Uppvärmning/avfuktning av hembygdsmuseet
Robert har undersökt möjligheterna till avfuktning i hembygdsmuseet i syfte att bevara föremålen i
hembygdsföreningens ägo på ett bättre sätt. Den kontaktade leverantören Trygghetsvakten
rekommenderar att använda sorptionsavfuktare i den typen av lokal vilken även fungerar vid kallare
temperaturer. 

Luften sugs in i fläkten där den avfuktas. Fuktmättad luft förs genom en frånluftskanal till utsidan
av byggnaden. Inget uppsamlingskar för vätska behövs eftersom den fuktiga luften blåses ut genom
en ventil. Filter behöver bytas 1-2 gånger per år. Sorptionsavfuktaren används året om i byggnaden
och kanalerna ska vara lätta att plocka undan när hembygdsföreningen har evenemang och andra
aktiviteter.
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Beslut: En enklare planritning ska upprättas. Robert kontaktar därefter leverantören med önskemål
om skriftlig offert. Catrin får i ansvar att undersöka om det finns bidrag att söka för ändamålet.

9. Baja-Maja vid Sköllunga kvarn
Hembygdsföreningen har mottagit en utomhustoalett i gåva: en Baja-Maja. Håkan har hämtat för
tillfällig placering i Hålkekärr då den har behov av renovering. 
Beslut: Håkan ska tillsammans med Caj och Robert se över renoveringsbehovet och färdigställa
toaletten innan permanent uppställning vid Sköllunga kvarn.

10. El och stuprör vid Sköllunga kvarn
Håkan meddelar att arbetet med el och uppsättningen av stuprör nu är färdigställt vid Sköllunga
kvarn.

11. Övriga frågor

Parkeringen vid hembygdsmuseet
Det behöver läggas på mer grus på parkeringen vid hembygdsmuseet.
 
Beslut: Håkan tillser grusning.

Vattenprov
Hembygdsföreningen behöver sända in ett vattenprov på brunnsvattnet för att kunna bedöma dess
tjänlighet.

Beslut: Kerstin beställer vattenprov och tillser provtagning.

Musikunderhållning på Kvarnens dag
Den musikgrupp som tidigare fört samtal med har fått förhinder. Ett annat alternativ behöver
ordnas.

• Kerstin tar upp frågeställningen med Håkan O för tips och goda idéer.

• Ingegerd ber Göran ta kontakt med Ottestala vänner.

Kvarnhjulet
Göran och Gunnar har ett pågående projekt med att räta upp hjulet vid Sköllunga kvarn. Önskvärt
om arbetet kan vara klart till Kvarnens dag den 3 augusti.

Skogsdungen vid Sköllunga kvarn
Hembygdsföreningen har fått erbjudande om att ta ner några träd på den norra sidan av Sköllunga
kvarn. Eventuellt kan det bli en aktivitet under arbetsdagen som planerats 5 oktober. Frågan
bordläggs.
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Ucklums hembygdsförening
Uppvaktning
Märta Hilmersson har fyllt 95 år. Representanter från hembygdsföreningen (Ingegerd och Göran)
har besökt henne och gratulerat med en blomma.

12. Nästa möte
Beslut: Mötet avvaktar med att bestämma nytt datum tills efter Bakluckeloppisen.

13. Mötet avslutas
Mötet avslutas klockan 21.00.

Protokollet är justerat och godkänt

Datum:          Plats:

_____________________________ _____________________________
Sekreterare Protokolljusterare
Ingegerd Edvardsson Catrin Hulebäck
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