
 Protokoll fört vid möte med styrelsen i   
……………….Kulturarv Marieholm ekonomisk förening. 

2015-10-27 

Kl 18.00 Marieholms Kyrka 

Kallade:    

Sture Jonsson                SJ Närv Lars-Göran Magnusson      LGM - 

Anders Hermansson     AH Närv Berit Pettersson                   BP Närv 

Kjell Johansson             KJ - Lars Magnusson                  LM Närv 

Karl-gunnar Sandström KGS Närv Sabina Björn-Pettersson     SBP - 

Daniel Ling                   DL - Johan Malm                         JM - 

Fredrik Zetterlund Närv Anette Björklund Närv 

Berith SkärfeGullbrand Närv Sanna Karlsson Närv 

Lena Wahl Närv IngaLill Norr Närv 

  

1. Sture Jonsson öppnade mötet. 

2. Dagordningen godkändes 

3. På detta möte deltar representanter för Samhällsföreningen och hantverkarna.  

4. Val av justerare: Anders Hermansson   

5. Information från hantverk o samhällsf: Sommarens aktiviteter har varit 

välbesökta. Särskilt motorträffen med stort antal ekipage. Kyrkans musikstunder 

på söndagarna mycket uppskattade. Öppethållande onsdag och söndag med ideella 

krafter  en eloge till dessa som gör det på sin fritid. Nu är det Julmarknaden som 

förbereds. 

6. Harry Sjöman : Kulturarvet har inlett ett arbetet för att samla Harry Sjömans 

böcker i kyrkan. En utställning med hans arbete och annan info om personen 

Harry Sjöman vore önskvärd i Ga: Fabriken . Det finns med i framtidsplanen. 



7. Kanalrensningen är nu klar Anders Hermansson berättade om arbetet . Återstår en 

del stockar på botten mellan Flaten och Mosjön. Skall fiskas upp till sommaren 

frivilliga till detta sökes. Muddringen till Marieholmshamnen klar .              

Svalan2 har nu kommit i trafik igen. Endast beställningstrafik med max 12 

personer ombord, Körningen sköts av Hillerstorps Samhällsförening. 

8. Ekonomi: Lars M informerade kort om att vi har balans i budgeten. Kulturarvet 

har nu inte avdragsrätt för moms längre .                                                                      

9. Röjning dammar och Saxhyttan: Röjningar har inte genomförts i tillräcklig 

omfattning i sommar.Nu med hjälp av kommunens röjare kommer detta att 

åtgärdas.Dock svårt att få tillgång till hjälpen. 

10. Hammarsmedjans nya skyltar: Text och bilder skall bearbetas mer innan 

översättning till fler språk. Sätts på plats till nästa sommar. 

11. Ljussättning: Målsättningen är att Hammarsmedjan, kolladan och baksidan av 

Gamla Fabriken skall få belysning uppsatt KGS har inlett provuppsättning. 

12. Värmeanlägging i gamla fabriken: Besiktning av fabriken skall ske av kommunen. 

Beroende på utfallet planeras att en luftvärmepump monteras för att hålla fukten 

borta ur lokalen. Drives då av turbinens el. 

13. Det sökta anslaget från Arbetslivsmuseum ej beviljat.Vi gör en ny sökning 2016. 

14. Informerades om Länstyrelse och Länsmuseets besök den 7/10. De fick en 

genomgång av alla våra aktiviter i Marieholm och Hillerstorp. En tur på Svalan 

genomfördes. Mötet hölls i en positiv anda och vi har fortsatt stöd att arbeta 

vidare.  

15. Turistinformation:Vi bör få fram bättre material till nästa säsong.Ev en ny 

trycksak. Lage Bard och Lars-Göran Magnusson förbereder ett underlag 

16. Uthyrning av Ga: Fabriken: Lars Magnusson tar fram ett förslag till hyresavtal. 

17. Övriga frågor: KGS informeade om att en dokumentation av Brukets 

båttillverkning skall göras . Det finns många båtentusiaster som efterlyser detta. 

18. Sture Jonsson  tackade deltagarna för mötet och beslut togs att ett gemensamt möe 

hålls igen i april. Härmed avslutades mötet. 

Nästa ordinarie möte 12 januari 2016 kl 18,00 

K-G Sandström Sekreterare 

Justeras: 

 

Anders Hermansson      


