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Projekt-/byggmötet 09-30 samt läget 10-04 
Informerades om ”byggläget” i förhållande till tidsplanen för resp. byggnad. Konstateras kan 
att etableringen av Centrumhuset (hus A) sker enl plan, dvs man jobbar med takstommen och 
fasaden.  

 
 
 
Beträffande övriga byggnader, Viggenhallen (hus B), Veteranbilhallen (hus C) och 
Militärmuseet (hus D) så är man i nuläget ca en vecka efter tidsplanen. Enl planen skulle 
grundläggningen påbörjats för hus B och C. För hus D är detta planerat till kommande vecka. 
 
Avverkning av ”kilen” mellan hus C och D avslutas idag lördag (tre huggare var igång när jag 
var ut på fm). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justeringar av ritningsunderlaget beträffande hus D enl tidigare – kostnad 85 kkr efter att jag 
förhandlat. I köket (hus A) tillkommer en svängdörr mellan köket och café-/restaurangdelen. 
Se bifogade skisser! 
 
SMHA hemsida 
Har justerat/redigerat texten och rättat till en del sakuppgifter utan att göra alltför stort våld på 
SFHM förslag. Museet benämns efter att huvuddelen av styrelsen föreslaget Militärmuseet i 
Jämtlands län. Gå in på http://www.smha.se 
 
Informationen till Brunflo Rotaryklubb i måndags kväll 
Sven genomförde informationen för ett 15-tal föreningsmedlemmar. 
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SMHA konferens i slutet av månaden 
Sven åker! Den officiella inbjudan har inte kommit ännu. 
 
Förrådet ute på Grytan 
Har förhandlat med Göran Johansson (I 19 MAL-handläggare som var på besök i ÖSD för en 
och en halv vecka sedan) om att vi skall få behålla förrådet till halvårsskiftet nästa år. Har inte 
fått 100% bekräftelse men sannolikt blir det så. I förrådet står ett antal fordon (bla tgb 30/40 
och stabsterrängbil) samt I 5 mtrl som tidigare var förrrådställt uppe i Kånkbacken och som vi 
flyttade i våras.  
 
Framtida organisation 
Försöker sprida på information beträffande framtida museiorganisation till alla i 
grundarföreningarna som jag träffar i olika sammanhang. Vänligen hjälp till att ragga folk och 
meddela mig så plockar jag in dessa i organisationen (underlag i medlemsinfo nr 3/2008). 
Sten B informerade A 4 kamratförening i samband med årsmötet förra söndagen. Saknar ett 
antal namn från Milmus Z styrelse att ingå i organisationen – hör av DIG! 
 
Nästa projekt-/byggmöte 
Är inte till tid planerat, men är det något som bör tas upp till diskussion hör av dig. Närmast är 
det detaljer i planeringen av köket i Centrumhuset som står på agendan. Lås- och 
inpasseringssystem kommer också att diskuteras i närtid (har varit uppe tidigare). 
 
Nästa styrelsemöte 
Mht till dina Svens möjligheter att delta bör du ta initiativet till att föreslå tidpunkt för nästa 
möte. Inför eller efter nästa styrelsemöte i OT AB? 


