
Protokoll från Hässjö Ilembygdsfiirenings medlemsmöte den 24 juni 2020. Ptats;
Båtsmanstorpet.

§1 ' Ordlorande Lisbeth Eklund öppnade dagens möte och, liimnade över till vår
gästföreläsare Johanna Ulfsdotter, hon Antikvarie vid Västernorrlands musdum arbetar idag med
rådgivning om byggnader utifrån tre lagstiftningar. Johanna berättade om byggnadsvård vid
renoveringar, att utveckla en god byggmiljö vid planering av nya bostadsområden. Om Båtsmanstorpet

berättade hon att typen av byggnad var en s.k. Enkelstuga, som vanligtvis byggdes ut på liingden
utifrån behov, hon berättade också att hon dokumenterat spår av den ursprungliga byggnaden med

bl.a. dön och fi)nster och spår av tapet. Åhörarna stiillde många frågor om hur vi bäst kan bevara

byggnaden och utveckla den, frågor som hon lämnade frirslag på, hur fiireningen skall gå vidare med

det framtida arbetet. Diirefter en paus där fiireningen bjöd på kaffe och bröd.

§2. Antalet deltagare vid medlemsmötet var 16 personer. Kanske värmeh, Corona eller
tiden kl. 14.00 medftrt att inte fler var närvarande.

§3. Ordfiirande presenterade dagordningen fiir mötet. Dagordningen godkänndes utan
justeringar.

§4. Till att justera dagens protokoll tillika med ordfiirande valdes Ellinor Södersköm.

§5. Rapporter:

a) Martin Eklund rapporterade ifrån de renoveringsarbeten som hittills genomftirts. Han

. och Karl Söderström har tillsammans renoverat Storstugans golv. Den gamla spisen har tätats

och kompletterats. Jordkabel har grävt ned och elcentral installerats med 240 och 400V uttag.
Containem iir flyttåd till en mer dold plats bakom stugan. (Ronny lägger ut bilder på

hemsidan) Kommande arbeten i niirtid blir pappspänning av väggarna och stänkmålning till
hösten i Storstugan och påbörjande av grunden till planerad uthusbyggnad. Rapporten
godkiinndes.

a. Akfuell ekonomisk rapport presenterades och lades med godkännande till
handlingarna.

b. Ordörande rapporterade om händelseutvecklingen med Brudsporrängen i Torsboda.

Rapporten godkänndes.

c. Ronny Svensson rapporterade från uppsäfining avfornstolpar med skyltar vid vissa
platser efter den gamla Norrstigen, representant från länsmuseet var niirvarande.

Ronny har även utifrån äldre kartmaterial undersöll delar av leden som dr delvis
igenväxt. Rapporten godkändes.

d. Inga ör,riga rapporter fanns.

§6. Behandladesliåganomonsdagsfikaijulipåtorpetkl. 11-14.

a) Kostnad for fikat. Beslut fattades om att fikat skall kosta 30 kronor.
b) Följande dagar är aktuella: 1, 8,15, 22 och 29 juli. Vid regn ställs fikat in under nuvarande

Coronapandemi. Flera var intresserade, Lisbeth Eklund samordnar värdskapet.



§7.

§8.

Ovriga frågor.

Ordfiirande fiireslog att en tiiffmed surstömming ordnas till hösten, ftireslaget fick gehör

bland mötesdeltagama.

Avslutning. .\:

Ordfiirande fiirklarade medlemsmötet fiir avslutat.

Dag som ovan:
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Hans Wahlberg

Ellinor Söderström


