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Möte: Medlemsmöte ang uppfräschning av BG  Datum: 2018-08-28 

Deltagare: Enl lista Plats: Hejde Bygdegård 

Noteringar förda vid mötet: 

Mötet samlade 28 st medlemmar inkl styrelsen (6 st). Se lista sid 2. 

Peter Hogeby presenterade styrelsens förslag på åtgärder för uppfräschning av Bygdegården. I 
det presenterade förslaget finns ett antal aktiviteter listade. De olika förslagen har prioriterats 
och mötet samtyckte om såväl aktiviteter som prioriteringsordning. Det åtagande som är 
planerat för genomförande är de som har Prio 1, se bif bilaga.  

Övriga förslag kommer att vara föremål för vidare utredning och planering de kommande åren. 

Sven-Olof Alfström framförde förslag angående ”Hembygdsrum”: ta bort befintligt handfat och 
ställa in ett skåp. Vidare anser SOA att det finns ett glapp mellan styrelsen och Såggruppen(?) 
angående hembygdsfrågor.  

Victoria Åkerbäck och Jenny Franzén presenterade förslag på färgsättning (grått/vitt) för panel 
och väggar i lilla salen. 

Framfördes synpunkt på att även taket behöver målas. Göran Gomér har utrustning för 
sprutmålning och kommer att utföra detta innan panel och väggar målas. 

Olle Hederfeld framförde att även köket behöver fräschas upp. Köket är viktigt för bygdegården 
och en renovering av köket bör föras upp på listan över framtida aktiviteter. 

Genomförande för målning av lilla salen sattes till 5-19 oktober. Victoria Åkerbäck ansvarar för 
planeringen av denna aktivitet. Budget förutsätter frivilligt arbete. Lista gick runt för dem som 
kan tänka sig att hjälpa till. Stora salen kan användas som vanligt under tiden för renovering i 
lilla salen.  

Ytterligare förslag och synpunkter; 

- Det är en kant mellan asfalt och handikappramp – (Agne Eriksson åtog sig att fixa till 
denna kant samt fästa de stolpar på rampen som idag sitter löst.) 

- Välkomstskylt skulle öka trivsel vid ankomst till bygdegården 
- Pausrum/omklädnad för artister och musiker saknas 
- Siren för brandlarm finns endast i stora salen och hörs inte uppe i lägenheten.  

Bör åtgärdas. 
- Någon lösning där vi kan ha stora runda cafébord som kan användas vid behov 
- Instruktioner för kök bör förbättras/förtydligas 
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- Skylten för handikapparkeringen bör flyttas från verandan till gaveln på huset. - (Monica 
Viberg säkerställer att det görs i samband med att verandan renoveras) 
   

Vid pennan 

Pär-Håkan Bergström 
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