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Diverse information 2008-08-15
Avtalet mellan OT AB och Milmus Z beträffande ekonomi etc
Efter mötet med K-G Jonsson (OT AB representant) i måndags där Sven, Ullis och jag deltog
anser vi att de justeringar som inarbetats i avtalet (utsänt genom Svens försorg) tillgodoser
våra intressen i enlighet med de diskussioner vi förde vid ”söndagsmötet” i somras. Det finns
givetvis mängder av detaljer vi får överenskomma i särskild ordning - men som sagt torde
detta räcka som ramavtal eller…?!?!
Byggarbetet ute i Optand
Om Du inte besökt byggarbetsplatsen under veckan så är nu arbetena på G igen.
Utställningsgruppens studieresa
Bör avrapporteras vid nästa styrelsemöte (08-22) genom deltagarnas försorg.
Daggtorpet och övriga byggnader inom fd I 5 museipark
En arbetsgrupp bestående av undertecknad, Ullis och Göran Engdal har av ”det extra
årsmötet” och styrelsen fått i mandat att arbeta efter följande inriktning beträffande de fem
byggnaderna:
• Daggtorpet och Ladugården flyttas till Jamtli (H Zippsane ändrat ståndpunkt).
• Ryttarhärberget återbördas till Aspås (hembygdsföreningen föreslås att motta härbärget
som gåva).
• Kornladan (säljs för 1 kr till Officerskassan I 5 och flyttas till Storvallen).
• Ängsladan (gåva/bevaras alternativt rivs och borttransportteras som byggavfall).
Byggnaderna skall vara avlägsnade före 09-15, dvs om en månad.
Besiktning av WW-Pickup
Utgår från att Krister Borgsten och B-G Olsson bevakar ”besiktningstidpunkten” – är det en
sjua som slutsiffra???????????
Museiverksamhetens organisation
Nu är det hög tid att rekrytera personer till föreningens utökande museiorganisation enl
medlemsinfo nr 2. Ett antal personer har hörsammat uppropet.
C Braunsten SFHM besök
Prel besöker Christian föreningen under 09-11. Syftet i detalj är inte meddelat ännu men
ömsesidig information torde vara en punkt. Bent Andreasson och projektets
säkerhetsansvarige deltar prel också för att diskutera museivapen/pjäser och den problematik
som finns i detta avseende (Torbjörn P).
Nästa projektmöte
Bygg/projektgruppen träffas prel 08-25 kl 0730 ute på Optand. Fundera på om det är något
särskilt jag skall framföra.
Övrigt
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Det är endast B-G som lämnat synpunkter på ev nyttjande av A 4 staketet. Har vi ytterligare
förslag på hur vi skall utforma miljön i anslutning till entrén (utövar B-G förslag om
”vakpost”?).
Nästa styrelsemöte
Påminner om styrelsemötet 08-22 kl 1300 Fäbodstugan (Sten nyckel!). Föreslår att mötet
inleds med lunch på Mr Husman kl 1200 och att föreningen bjuder på måltiden. Anmäl senast
onsdag om Du inte kan delta! C Nordlund kan inte delta pga att han befinner sig i Stockholm.
Föreslår vidare att Göran Engdal deltar i mötet och avrapporterar erfarenheter efter Expo Norr
och att han också bjuds på lunch.

