
Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen för Sandhults Hembygdsförening  

måndagen den 25 november 2020 kl. 17.00 via Telefonmöte.  
Deltagande: Gunnar Toresson, Birgitta Ericson, Valter Teesalu, John-Olov Albrektsson, Sven-Erik Sandblom, 

Lars-Erik Sandin, Karl-Erik Karlsson, Peter Lindstedt, Leine Johansson och Eva-Karin Krantz. 

§1 Mötets öppnande  

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

 

§2 Sven-Erik valdes till justerare.  

 

§3 Godkännande av dagordning, OK 

 

§4 Föregående mötesprotokoll är utsänt till alla. 

 

§5 Ekonomi: Kassör snabbredogjorde för kostnader fram till nu och bad att få återkomma med 

sammanställning längre fram (vid månadsslut).  

 

§6 Verksamhet  

Vice ordf. poängterade att vi behöver uppgifter om in och utgående transaktioner inför kommande 

budget. 

 

§7 Rapporter:  

a/Renovering av g: a stugans tak: Sven-Erik rapporterade att taket var klart liksom besiktning. Även 

vissa överraskningar är åtgärdade. 2 fönster inlämnade för reparation. Karin Lundberg var mycket nöjd 

med skorstensarbetet, list målad och tapetsering utförd. Eloge till Kajsa, Sven-Erik och Karl-Erik! 

b/ Beviljade medel från länsstyrelsen: Vi har fått totalt 300.000:- i bidrag, 140.000 ur egen kassa. 

c/ Inlaga om framtida järnväg: Föreningen har genom ordf. och med komplettering av byalagets 

inlaga påtalat bl. a svårigheter att få fram räddningsstyrka vid ev. olyckor om järnvägen skär genom 

befintlig bebyggelse. 

d/ Framtid Sandhult: Sammanställd grupp av bl. a kyrkan och olika föreningar i Sandhult har lämnat 

synpunkter till Borås Kommun om synen på framtiden i samhället. Hastigheten genom byn alltför hög, 

mera trafik än tidigare. Planer finns på ny obemannad affär. Ide om att märka ut vandringsleder utmed 

gamla torp med QR-kodinfo. Många tips från andra föreningar står att läsa i senaste numret av 

Västgötabygden. 

e/ Återlämnade gravar: John-Olov har fått lista från kyrkan med förslag på 218 återlämnade gravar 

och ber föreningen att forska på historierna kring ett antal. 

f/ Borås Hembygdskrets har äskat 200,000: - från Borås kommun med anl. av stort kassabortfall 

under pandemiåret. Ordf. har lämnat inlaga för vår del om bidrag med 30,000:- 

   

§8 Övriga frågor 

a/ Investeringar: Ventilation, gamla stugans västergavel, räcken vid Lillstugan bl.a. Bidrag söks nästa 

år hos Länsstyrelsen. 

b/ Nyckelinventering: 8 nycklar finns, 7 är utlämnade varav en ska återlämnas. 

c/ Fråga om behov av kassaskåp. Annons om gratis i BT, sekr. ringer och frågar var det finns. 

d/ Vice ordf. informerade om köp av bok om Vattendrivna sågar. Kostnad 498: -+frakt. 

 

§9 Avslutning  

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa möte: 20/1 2021. 

 
Nordtorp 26 november 2020 

Eva-Karin Krantz  Gunnar Toresson Sven-Erik Sandblom 
Sekreterare    Ordförande   Justerare  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   


