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Sammanträde med Stora Skedvi Hembygdsförenings styrelse 

Den 18 april 2017, kl. 19.00. Plats: Brödleva, Yttersätra. 

Föregånget av AU 10/4  2017. 

 

Närvarande:  Kristoffer Olerås, Per-Åke Roslund, Jonas Ahlin, Per Örjas, Malin Siesing, Maria 
Hansson, Ing-Britt Lissdaniels, Susanne Westman, Roland Wedberg, Josefina Olerås, Mikael 
Lassbo, Bengt Fredriksson, Eva Källs Söderlund. 

 

§1. Mötets öppnande:  

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§2. Nya styrelsemedlemmar hälsas välkomna: 

Ordförande hälsade Malin Siesing och Mikael Lassbo välkomna till styrelsen. Presentation av 
övriga styrelsemedlemmar. 

§3. Val av justerare: 

Jonas Ahlin valdes. 

§4. Val av mötessekreterare: 

Eva Källs Söderlund 

§5. Föregående protokoll: 

Jonas läste upp föregående protokoll. 

§6. Ombyggnad: 

Två offerter på köksinredning presenterades, Marbodal och Ikea. Minimal skillnad i pris, det 
är fler lådor och bättre kvalitet på luckorna i Marbodalinredningen. Beslut om inköp av 
Marbodalköksinredningen. El, VVS och ventilationsarbeten pågår. Två nya ytterdörrar och 
ett fönster skall köpas. Grävning för kommunalt vatten och avlopp kommer att ske inom 
kort. 

§7. Ekonomi: 

Beslutar att ordna en ekonomiutbildning för styrelsen till hösten, ekonomikonsult kommer 
att tillfrågas om detta. Jonas tar kontakt med denne. 

§8. Gåvor: 

Pärm med urklipp om julspel som genomfördes på 1950 talet, har överlämnats av 
Erikersgården i Hysta.  Kristoffer kommer att besöka en person som har barnvagnar att 
skänka som ev. kan vara av intresse. Återkommer om detta. 
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§9. Reparation av Sterset: 

Reparationen flyttas fram till hösten 2017. 

§10. Kretsträff: 

Josefina informerar om innehållet på kretsträffsmöte med Dalarnas Fornminnes och 
Hembygdsförbund tillsammans med hembygdsföreningarna i Säter, Gustafs och Silvberg.  
Bl.a. berättade representanter från Dalarnas museum om genomförda tidsresor. 

§11. Kolargruppen: 

Kolargruppen har haft årligt möte med genomgång/planering av årets kolning, bemanning 
samt program för kolmilekvällen i augusti. 

§12. Kyrkogårdsvandringen: 

Årets kykogårdsvandring utgår, enligt tidigare beslut kommer det att genomföras vartannat 
år. Jonas informerar om detta i ”E smulu Skävenytt”. 

§13. Grannsamverkan: 

Ett andra grannsamverkans möte har skett. Hembygdsföreningen kan ställa upp med en del 
administration, diverse mindre kostnader i samband med lokalhyra vid större möten, 
annonser. Information till allmänheten kommer att ske i ”E smulu Skävenytt”, Jonas ordnar 
detta. Behov av ytterligare byombud. Huvudombud i grannsamverkan i St. Skedvi är Karl-Erik 
Finnes. En sluten facebookgrupp har bildats, där det går bra att ansöka om tillhörighet. 

§14. Vårmarknad: 

Vårmarknad 29 april 2017 på bankplan, hembygdsföreningen är arrangör. Roland och Per 
kör upp bord och ställer ut dem. Kolargruppen har försäljning av kol, hembygdsföreningen 
har bord med försäljning av bl.a. skrifter, Jonas skickar mail ang. bemanningen av detta. 
Samma dag kl. 11.00 är Susanne och Roland hembygdföreningens representanter på 
Sockenstämman som sker i anslutning till marknaden. 

§15. Cafévärdsträff:  

Cafévärdsträff den 8 maj 2017, kl. 18.00 i Kaplansgården. Inbjudan via brev till tidigare 
cafévärdar, annonsering via sociala medier samt annons i Säterbladet. Jonas ordnar med 
detta. Styrelsens cafégrupp kommer att mötas och planera för mötet. 

§16. Studiebesök: 

Studiebesök i redskapsmuseet för lågstadieelever i samverkan med besök på Fredrikslunds 
bondgård. Aktuella datum. 3/5, 23/5, 29/5 och 13/6. Tidigare beslut att Gun-Britt och Janne 
ansvarar för detta och tillfrågar Anita och Per-Åke om förstärkning behövs. 

§17. Städdagar på hembygdsgården: 

Städdagar 6 maj och 13 maj. Samling klockan 09.00, båda dagarna. Det bjuds på pizzalunch 
och fika.  Städning ute och inne, allt utifrån värderlek och aktuellt byggarbete i kaffestugan. 
Brasan behöver flyttas, den är för nära redskapsmuseet. 
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§18. Uthyrning 24/5: 

Uthyrning av hembygdsgården den 24/5, ladan, grill. Det iordningsställs i samband med 
städdag. 

§19. Uthyrning av Kaplansgården inkl. fika och lunch den 1/6: 

Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund kommer att ha styrelsemöte på 
hembygdsgården, de är ca 15 personer. Cafégruppen diskuterar hur fikat skall ordnas 
förmiddag och eftermiddag, Jonas bokar lunch på Kulinariet. Guidning av byggnaderna 
kommer att ske och Per-Åke skall undersöka om det är möjligt att levandegöra guidningen i 
form av dialog ”tänk om dessa väggar kunde tala”. 

§20. Kulturmiljödag den 1 juli kl. 10.00 – 14.00 

Fortsatt information om dagens program: Kristoffer inleder dagen med att hälsa välkomna. 
Kl. 10.30 Blomstervandring med Staffan Jansson. Kl. 12.30 Arkeologvandring med Stig 
Welinder. Kristoffer snyggar till vägen. Kommunen kommer att betala för fika och kolbullar, 
men respektive grupp ordnar det. Styrelsen behöver medverka i form av förberedelse och 
deltagande under dagen. 

 

§21. Övriga frågor: 

a) Nyckel till hembygdsgården finns på Skedvigården. Susanne kommer att hämta den. 
 

b) Jonas kommer att kontakta Håkans Allrep för montering av galler för fönster och dörr 
i Öbergsrummet. 

 
c) Marita Gunnarsson, Café Wahlman kommer att undersöka tapeterna i 

Kaplansgården. Per-Åke har kontakt med henne. 
 

d) Hembygdsgården har gravrätten för några gravar och besiktning av gravstenarna 
kommer att ske. 

 
e) Nostalgidag 23 juli, Kitty Carlsson och Säterbygdens församling samverkan med 

gudtjänst i St. Skedvi kyrka. Hembygdsföreningen kommer att sälja kyrkkaffe på 
hembygdsgården. Hög bemanning behövs i cafét denna dag, cafégruppen tar med 
detta i sin sommarplandering. Kitty får kontakta Per-Åke för vidare diskussion om 
tillgång till ladan och parkering av nostalgibilar. 

 
f) Tidsresan för kommunens skolbarn höstterminen 2017. Karin Hästö, 

kultursekreterare, Säters kommun kommer att arrangera och kontaktar 
representanter för AU. 

 
g) Skolmuseet är röjt och grovstädat. Nu väntar sortering och uppbyggnad inför 

”Folkskolan 175 år”. 
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h) Säterbygdens församling kommer att sälja Nybergets skola. Roland tar kontakt med 
Gun-Britt och Anita för utsortering av material som är intressant för 
hembygdsgården. 

 
i) Medlemsresa 19/8 för medlemmar som medverkat i hembygdsgårdens aktiviteter. 

Per-Åke undersöker vidare förslag på resmål. 
 

j) Diskussion om uthyrning av hembygdsgården, priser mm. AU kommer att diskutera 
hur vi kommer vidare i denna fråga. 
 

k) Årets tillfrågade nationaldagstalare kommer eventuellt att ha förhinder, besked 
kommer att lämnas nästa vecka. Om denne inte kan, behöver vi tänka till när det 
gäller andra personer som kan tillfrågas och från styrelsen skall Roland fundera 
vidare på om han kan tänka sig uppdraget. 

§22. Nästa möte: 

AU, 15 maj, kl. 16.30 på sockenkontoret 

Styrelsemöte, 30 maj, kl. 19.00 hos Kitty Carlsson i Gamla Mejeriet 

§23. Mötets avlutas: 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Stora Skedvi den 18 april 2017 

 

___________________________          ____________________________ 

Kristoffer Olerås, ordf.                              Eva Källs Söderlund, mötets sekr. 

 

 

___________________________ 

Jonas Ahlin, justerare 

 

 

 


