
Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 2/9 2015 i Bergaboden, 

Mörtelek.

Närvarande: Brita Johansson, Sven-Ivar Svensson, Tommy Bengtsson, Lisbet 

Bengtsson, Nils-Gunnar Johansson, Krister Pettersson och Karl-Erik Karlsson.

1. Ordförande Brita Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Dagordningen lästes igenom och godkändes.

3. Till protokolljusterare för dagens möte valdes Krister Pettersson.

4. Lisbet läste upp föregående protokoll. Detta godkändes och lades till 

handlingarna.

5. Ekonomisk rapport: augusti månads inkomster 8736:-, utgifter 102 662:-. Ett minus

på 93 926:-. Taket på Bergaboden är betalt. Diverse saker till sågverket. 

Elräkning. Under augusti har vi sålt våfflor för 5505:-. Just nu har vi 134 698 i 

kassa och på bank.

6. Sommarens våffelsöndagar har varit mycket lyckade. Positivt att ha olika 

arrangemang varje söndag. Det enda som inte var så bra var Barnens Dag. Därför

bestämde vi att inte ha med det nästa år.

7. Arbetet med upprustningen av byggnaderna fortgår. Nytt tak på Ängaladan är 

klart. Nu återstår taket på Smedjan. Vet inte om UppJobb hjälper oss med detta. 

En ny gärdesgård är planerad vid Hjälmastugan.

Ett förslag från Sven-Ivar är att flytta anslagstavlan till höger om ingången till 

fårhägnet. Vem äger marken där? Åkern som nu används till parkering tillhör 

Birgerssons. De uppskattar inte att det står bilar där. Vi ska sätta upp något där 

som hindrar parkering. Vår parkering ska vara vid Hjälmastugan, tallen. 

Presenning att täcka scenen med. Nils-Gunnar tar kontakt med Anders 

Gustafsson för att se vad han har att erbjuda.

Egen tillverkning att sälja i Handelsboden är något vi funderar på. Varför inte en 

slöjddag?

Höstloppis i Bergaboden den 24/10 mellan 10-13. Vi ska ha våffelservering. 

Smedjan och Handelsboden ska vara öppna.

8. Höstlig berättarkväll den 11/9 kl. 18.30. Bjarne Svensson spelar och sjunger. Vi 

ska ha lotterier. Som vanligt blir det fika ute i stugorna. Sven-Ivar tar kontakt med 

Biblioteket och hör om de vet någon som kan komma och berätta.



9. Inspelningarna. Vi ska komplettera Kalle Sjögrens berättelse. Sammanställa 

Bengt-Göran Birgerssons berättelse. Det finns även fler personer som är av 

intresse att intervjua.

10. Larmet. Krister arbetar med detta. Vi ska köpa in en ny sändare till Räveberg för 

en summa av 1900:-.

11. Tröjor med tryck. Vi ska fundera på detta. Vi lägger detta till handlingarna så 

länge.

12.Övriga frågor: PRO är intresserade av en studiecirkel om Åsedaboken. En ny 

Åsedabok är planerad till 2018. Arbetet med denna bör starta snarast.

13.Nästa möte blir den 7/10 kl 19.00 i Bergaboden i Mörtelek.

14.  Mötet avslutades med fika som Britta hade ordnat.

Sekreterare Ordförande Justerare

Lisbet Bengtsson Brita Johansson Krister Pettersson


