
 
Sammanträde med Stora Skedvi Hembygdsförenings styrelse  

den 17 januari 2017 kl. 19.00 i Kaffestugan, föregånget av Au den 9 januari. 
 
Närvarande: Kristoffer Olerås, Per-Åke Roslund, Erland Nydén, Per Örjas, Eva 
Källs-Söderlund, Maria Hansson, Doris Johansson, Josefina Olerås, Ing-Britt 
Lissdaniels, Roland Wedberg, Susanne Westman, Jonas Ahlin, Ester Salari, Gun-
Britt Lövblad. 
 
§ 1. Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat. 
§ 2. Val av justerare. Jonas Ahlin valdes. 
§ 3.Föregående protokoll. Gun-Britt läste upp föregående protokoll. 
 
§ 4.  Ombyggnad: 

a) Janne har kompletterat med papper till jordbruksverket. 
b) Han lämnar även in bidragsansökan till Södra Dalarnas sparbank. 
c) Ansökan till Vattenregleringsfonderna är skickad. 
d) Olle Lind är positiv till fasadbyte som överensstämmer med Lillstugan. 
e) Janne kompletterade befintligt byggnadslov för att slippa extra utgift. 

Kommunen kräver bygglov för fasadbytet.   
f) Styrelsen tog beslut på att söka bygglov för etapp 2: Fasadbyte på hus + 

altan och tilläggsisolering. 
g) Prisförslag på rostfri diskbänk+diskmaskin: styrelsens beslut gäller den 

upphöjda diskmaskinen. 
h) Susanne, Doris, Gun-Britt, Anita och Per-Åke tömmer köket onsdag 18/1. 

 
§ 5. Bondeupproret: föreläsning i kyrkan den 25/2 kl. 15.00. Per-Åke föreslår 
utökat program i samband med föreläsningen; gudstjänst, servering och 
skådespel. Eva Hyenstrand och Leif Olofsson är involverade. 
 
§ 6. Arbetet med Plogen pågår. Skicka bilder till plogengruppen inom en vecka. 
Vi visar ett axplock ur den på årsmötet. 
 
§ 7. Söderhavssamlingen. Per-Åke har fått dokumenten. Han ger förslag på att 
nästa styrelseresa ska gå till Etnografiska m.fl. muséer i Stockholm + 
Kaknästornet. Dukar och textilier som vi saknat finns i förvar på Etnografiska. 
 
§ 8. Annonsen i Säters besökskarta. Den är OK men ska stå mera fritt så den ej 
blandas ihop med andra. Kristoffer kontaktar annonssäljaren. 



 
§ 9. Grannsamverkan. Vi står bakom förfrågan. Jonas pratar mera med Karl-
Erik Finnäs. Den 28/2 är det informationsmöte med polisen i Stocksbro bystuga 
för att locka till flera lokala ombud ute i byarna. 
 
§ 10. Julbord. Jonas gav en resultatrapport över julborden. Det visar att 
serveringen + lotterier gav 42 565,00 kr i ink. Rörelsens kostnader var 28 763,09 
kr. Det ger en behållning på 13 801,91 kr. 
 
§ 11. Ekonomi. Per-Åke gav en rapport om att fonder och aktier gett bra 
värdeökning. 
 
§ 12. Gåvor. 300 000 kr från Stumsnäs på ett bankkonto. Vi äger nu 1/3 av 
Gunnar Hedlunds gård och kommer att faktureras för1/3-del av 
driftskostnaderna fram till den dag som gården blir såld. 
 
§ 13. Sterset. Reparation av taket och grundsättningen. Per-Åke har fått en 
offert av Patrik på 55 000kr för reparation av taket. Vi beslutar att köpa in 
bättre begagnat tegel. Per-Åke fortsätter hålla kontakt med Patrik. 
Oavsett framtida användning måste byggnaden repareras. 
 
§ 14. Workshop Lördagen den 21/1 kl.10.00 – 16.00 i Finnbo 12, hemma hos 
Gun-Britt o Janne. 

a) Texterna till QR koderna. Per-Åke läser gamla protokoll och kan bidra 
med information om en del gamla byggnader. 

b) Säsongsprogram: 

 Cafévärdsträff 

 Nationaldag 

 Midsommar 

 Sommarutställning (Skolan 175 år) 

 Invigning av köket. 

 Veteranfordonsträff. Maria kontaktar Peter Carlsson. 

 Återinvigning av Svartvikens fäbod.  Studiebesök i vår? 

 Byvandring i Bobygden. G-B kontaktar Leif Olofsson  

 Byloppis 

 Gustafs storband. 
 
§ 15. Årsmötet: Söndagen den 26 mars kl.16.00 i Stocksbro bystuga. Jonas har 
bokat. Kristoffer lyssnar efter underhållare.  
 



 
 
§ 16. Övriga frågor: 

 a) Vi ställer oss positiva till skolklasser på studiebesök i vår. 

 b) Turis passar ej i vår verksamhet, men vi ger tiderna för våra 
arrangemang så kanske något kan passa för deras turer.  

 c) Vart ska nästa medlemsresa gå? 

 d) Plats för lekpark är ett stort frågetecken då lämplig mark är 
byggnadsminnesförklarad.  

 
§ 17. Nästa möte: AU måndag 27/2 kl.16.30 på Sockenkontoret. 
Styrelsemöte torsdag 9/3 kl.19.00 hos Brödleva. Jonas bokar. 
 
§ 18 Ordförande förklarade mötet avslutat. Han överlämnade föreningens 
gåva till Eva som fyllt år och kvällen fortsatte med tårtkalas. 
 
 
Stora Skedvi den 17 januari 2017 
 
 
 
_____________________________       _______________________________  
Kristoffer Olerås, ordf.                                Gun-Britt Lövblad, sekr. 
 
 
 
______________________________ 
Jonas Ahlin, justerare 
 
 
 


