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Ljungskileortens Hembygdsförening 
 Protokoll styrelsemöte 7 2020-08-05 kl 16.00   

Telefonmöte 

 
 
 
 

Ordinarie ledamöter och ersättare Närvarande Frånvarande  

Ann Halldin, ordförande x   

Kent Axelsson. vice ordförande x   

Birgitta Abrahamsson, sekreterare x   

Anna-Clara Olofsson, vice sekreterare x   

Dorotea Westbring, kassör x   

Ingemar Nordmark, ordinarie ledamot  x  

Inger Karlsson, ordinarie ledamot  x  

Johannes Johnsson, ordinarie ledamot  x  

Pernilla Sjövall, ordinarie ledamot  x  

Kerstin Larsson, ersättare  x  

Jerry Nerstrand, ersättare  x  

Gunilla Hermansson, ersättare  x  

Inge Magnusson, adjungerad 
Byggnadskommittén 

x   

 

 

Protokoll styrelsemöte nr 7 2020-08-05, telefonmöte  
 
§  1 Öppnande  
       Mötet öppnas av ordförande. 
 
§  2 Justering av protokoll  
        Styrelsen beslutar att jämte ordförande utse Kent att justera  
        dagens protokoll. 
 
§  3 Dagordning/föredragningslista 
       Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägg för 
       följande övriga frågor; 
 
      Birgitta-Impuls från Ingrid Kennborn ang kulturdagarna 200911—0911 
      Birgitta-förfaringssätt då personer önskar donera saker till HBF 
      Inge      -informationsskylt vid Lyckorna Kvarn       
 
§  4 Styrelseprotokoll nr 6 2020-07-02 (protokollet är muntligt godkänt 
       av ordförande, sekreterare och justerare. 
       Styrelsen beslutar att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 
 
§  5 Ekonomisk redovisning, se bilaga 
       Styrelsen beslutar att godkänna kassörens redovisning och lägga den till 
       handlingarna. 
 
§  6 Information från ”söka medelgruppen” där Inge, Ann, Sören Larsson och 
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       Arne Bergström deltar. Ann och Inge berättar att de har en fortsatt dialog med 
       kommunen angående avtal för Lyckorna Kvarn. Gruppen har tagit fram ett 
       omfattande underlag. De arbetar utifrån att få till stånd ett så långsiktigt avtal  
       som möjligt där det även skall framgå vilka villkor som skall gälla för de hus som        
       finns på området. 
       Gruppen arbetar även med att ta fram lämpliga uppgifter som underlag för att  
       kunna söka bidrag för fortsatt arbete med Aröds Kvarn. De kommer att börja  
       med rännan, sedan dämmet och därefter kvarnen.      
       Angående den tidigare inlämnade ansökan om bidrag för Bella Vista har det  
       ännu inte kommit något svar. Ann kommer att undersöka om något svar är 
       på gång. 
 
§  7 Information om läget i de olika kommittéerna. 
       Byggnadskommittén Inge informerar om att gruppen ordnat med virke och 
       makadam till Bella Vistas tomt (lagning av ”hål” i marken utanför museet) 
       Han informerar om att Tomas Pettersson fått tag på ett ”litet hus” som skall göras 
       om till toalett vid Lyckorna Torp 
       Han berättar att Anders Söderlund gått med i gruppen och att han kommer att 
       ordna med virke när det behövs. 
       Informationskommittén med Hemsida/Redaktion Anna-Clara informerar om 
       att hon, efter förslag från Kent, lagt in/tillbaka på hemsidan nyhetsbrev som    
       tidigare tagits bort. Nu finns alla nyhetsbrev på hemsidan från år 2020.  
       Arbetet med Minnesbilder kommer att sätta i gång i september. Stefan Edman 
       kommer att bidra med skrivelser rörande Bredfjället. 
       Hon berättar vidare att Stefan Edman kommer att hjälpa till att skapa korta filmer   
       från natur och människor i området.  
       Programkommittén Ann berättar att hon talat med Marita Svantesson som  
       berättat att gruppen träffas utomhus nästan varje vecka för att dricka kaffe och 
       prata. Gruppen hoppas och räknar med att de skall kunna ha julaktiviteter som  
       tidigare år på Bella Vista.  
       Bella Vista – inne Birgitta informerar om att några i gruppen kommer att städa  
       och ställa i ordning Bella Vista då lokalen är uthyrd för en dag.  
        
§  8 Information från vandringarna  
       2020-07-20 Vandring i Grinneröd/Bråten – ledare Ingrid Kennborn 
       Ca 30 deltagare – hälsade på ägaren till huset på gården Lyckan och gick en bit  
       på kungsvägen. Tittade på små skålgrottor, på Sveriges första bygdegård, samt      
       fann resterna av en kvarn, flera stora kvarnstenar.  
       2020-07-27 Vandring till gårdarna runt Södra Fjället – ledare Dan Wickström 
       Ca 30 deltagare – såg rester från 3 olika gårdar, Nybygget A och B 
       samt Lottas stuga. Även stenar som var uppställda och som  
       markerade gränsen mellan kronans mark/friköpta gårdars mark. Dessa var  
       från 1700-talet.  
       2020-08-03 ”Vandring/bil- och cykelkörning” till 4 olika broar - ledare  
       Lars-Magnus Olovson 14 personer deltog och vi tog oss till bron vid 
       Bakeröd/Skafteröd, Åsens bro, bron över Ljungsån vid Ljungs gamla kyrka och 
       Tjöstelsröds bro. Lars-Magnus Olovson berättade bla för oss om när broarna 
       byggdes och hur ”trafiken” såg ut vid tiden då de brukades. 
 
§  9 Möjliga framtida aktiviteter;  
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       2020-08-10 Allsångskväll vid Lyckorna Torp. Utomhusaktivitet.  
       Anna-Clara håller i arrangemanget för denna kväll. Någon kaffeförsäljning 
       kommer inte att förekomma men däremot kommer det att pågå försäljning 
       av hembakade bullar och kakor som säljs förpackade i olika paket. Betalas 
       enbart med Swish. 
       2020-08-29 Deltagande i ”Loppisfest”. Dorotea har anmält att föreningen  
       kommer att delta i det ”Loppisarrangemang” som skall vara den 29:e augusti 
       på olika ställen runt om i bygden. Föreningen kommer att öppna ”loppislokalen” 
       som finns på Lyckorna Kvarn. Även denna dag kommer försäljning av  
       hembakade kakor och bröd att ske. Det kommer även att ges möjlighet för  
       andra att låna bord och plats på gräsmattan utanför Lyckorna Torp för att 
       sälja sina egna saker.  
       2020-09-06 ”Kura Skymning” med Ellen Mattsson. Denna information finns 
       sedan tidigare på hemsidan. Eftersom föreningen inte haft några    
       inomhusaktiviteter sedan restriktionerna för sådana infördes kommer Ann  
       att höra med Ellen Mattson om det finns någon möjlighet att genomföra något 
       arrangemang med Ellen Mattson på annan plats än Bella Vista.  
       Anna-Clara uppdaterar hemsidan med aktuell information  
       Anna-Clara kommer att undersöka möjligheten att spela in kortare    
       videoinspelningar där någon person får berätta om och visa olika intressanta  
       föremål eller platser som föreningen har anknytning till. Avsikten med detta 
       är att kunna väcka intresse för föreningen och dess historia.  
 
§10 Övriga frågor;  
       Birgitta- Ingrid Kennborn har skickat en impuls till föreningen med förslag 
       om att delta på kulturdagarna 200911—0913.  
       Eftersom det framgår att deltagande skall anmälas senast 30 juni och då 
       föreningen inte haft någon regelbunden aktivitet under våren får detta anstå och 
       ev aktualiseras till nästa år.   
       Birgitta-förfaringssätt då personer önskar donera saker till HBF 
       Flera personer har hört av sig till olika personer i styrelsen med önskemål att 
       få donera olika föremål till föreningen. Sådana förfrågningar skall gå via 
       ansvarig för Museeverksamheten; Marita Svantesson. Hon får avgöra om det    
       finns möjlighet att ta emot föremålet. Om detta blir aktuellt skall personen fylla i  
       ett mottagningsbevis, ett papper där det framgår att de donerat föremålet till 
       Hembygdsföreningen. Anna-Clara lägger ut ett ex av detta mottagningsbevis på 
       vår hemsida. 
       Inge - informationsskylt vid Lyckorna Kvarn. Inge berättar att han fått uppgift  
       om att besökare sett informationsskylten som finns uppsatt på baksidan, sidan 
       mot bäcken av Lyckorna Kvarn. Det är en stor skylt med information om tidigare  
       dämme.  
       Vi konstaterar vikten av att det finns lämplig och lättläst information vid     
       Föreningens olika sevärdheter. Ev även aktuellt att ge digitaliserad information 
       vid de olika skyltarna. Ann undersöker detta. 
       Uppgift om att reparera/göra ny skylt vid Lyckorna Kvarn kommer att lämnas till 
       Ingemar då detta berör kommittén för foto/dokumentation.  
        
§11 Nästa möte – bokar ny tid för möte till måndagen den 7 september 2020    
       klockan 16.00. Information om det blir enbart telefonmöte eller kombinerat 
       telefonmöte och utomhusträff kommer att lämnat i kallelsen. 
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§12 Avslutning 
       Ordföranden avslutar mötet.  
 
 
 
 
Ann Halldin                                 Birgitta Abrahamsson            Kent Axelsson 
ordförande                                  sekreterare                            justerare 
 
 
 


