
Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen för Sandhults Hembygdsförening  

torsdagen den 28 maj 2020 kl. 16.00 i Lilla Götseredsstugan.  
Närvarande: Gunnar Toresson, Birgitta Ericson, Leine Johansson, Valter Teesalu, Karl-Erik Karlsson, John-

Olov Albrektsson, Eva-Karin Krantz, Göran Nilsson och Sven-Erik Sandblom. 

 

§1 Mötets öppnande  

Mötet öppnades av ordf. Gunnar Toresson som hälsade alla välkomna.  

 

§2 Göran Nilsson valdes som justerare.  

 

§3 Godkännande av dagordning.  

 

§4 Föregåendes mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§5 Ekonomi rapportering: Kassör ej närvarande, Göran Nilsson kontaktar kassör inför nästa möte då 

avstämning krävs. 

 

§6 Verksamhet  

a/ Höstprogram/ slåtterfest/ E-postadresser: mötet diskuterade möjliga evenemang med hänsyn till 

den pågående pandemin. Slåtterfest är möjlig då den sker utomhus. Traktering?  

Boule skulle kunna vara ett samlingsförslag men var finns tillgänglig boulebana? 

b/ Myror i gamla stugan, åtgärder i väggar och golv. Insecta kontaktats. Gavelväggen i köket är 

öppnad, röta upptäckt. K-E Karlsson och S-E Sandblom har på ett förtjänstfullt sätt påbörjat sanering 

och renovering av vägg och golv. Golvbjälkar under fönstret utbytta. Hål även utvändigt. Även 

fönstret på våningen över köket är dåligt och delar bör bytas ut. 

c/ Renovering av gamla stugan, hängrännan: den tilltänkta ansökan av bidrag gällande takbyte 

inkl. hängrännor är stoppad. Plan B måste påbörjas. Tillfälligt skydd på nocken med plåt måste sättas 

upp om inte totalrenoveringen av tak kan påbörjas. Inget bidrag-ingen renovering. 

d/ Byggande av fårstaket: Göran N uppdrogs att kolla om vi kan få bidrag till staket. Materialoffert 

intas från Backabo Bygg och Granngården. 

 

§7 Rapporter och skrivelser 

a/ Gökottan 21/5 lockade 10 pers. Fint väder och göken hördes. Liten tipspromenad med vinster. 

 

§8 a/Övriga frågor:  

Inspektion av samtliga byggnader gav vid handen att åtskilligt fanns att åtgärda. 

 

Staket vid köksingången var osäkert, gick att rucka på, stolpar ska bytas (ruttna). 

Sydgaveln gamla stugan sprucket trä liksom dito på lilla stugan. 

Hängrännan gamla stugan sprucken i mitten så regn förstör fönstret under. 

Rabatten under ska tas bort. 

Lagårdsgaveln bör bytas ut. 

b/ Investeringar: Ordf. kontaktar Jordbruksverket ang. det stoppade bidraget. 

 

§9 Avslutning  

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

 

Sandhult den 8 juni 2020 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………
Eva-Karin Krantz                   Gunnar Toresson  Göran Nilsson 

Sekreterare                       Ordförande   Justerare 


