
       Protokoll 
 
 
Möte med Byggruppen och föreningarnas ordf ang Torgets HK-toalett 

 
Tidpunkt: 4 maj 2010 kl 19.00 
 
Plats: Ankaret 
 
Närvarande: Ulla Isaksson Axhammar ordf, Lars Erik Ottosson byggledare, Helge 
Björnström Byaföreningen, Helena Strandberg Hembygdsföreningen, Hans 
Strandberg Samfälligheten, Per-Olof Sundén Byaföreningen, Tore Dahlberg 
ledamot Byggruppen, Sven Persson sekr. 
 
1. Byggruppen består av Ulla Isaksson Axhammar (ordf), Lars-Erik Ottosson 
(byggledare och Samfällighetens företrädare), Tore Dahlberg 
(Hembygdsföreningens företrädare), Helge Björnström (Byaföreningens 
företrädare). 
 
2. Mötet konstaterar att projektet omfattar följande delar: 
• HK-toalett  
• Dusch 
• Förråd med grus som ”golv” 
• VA till Torpet och Bagarstugan 
 
För att sänka kostnaderna hade Byggruppen tidigare varit inne på att utesluta 
duschen. På Strandbergs förslag beslöt mötet att med tanke på framtida behov  
behålla duschen,. Däremot ersätter våtmatta och våttapet klinker och kakel. 
Systemet töms på vatten vintertid.   
 
Tillbyggnaden uppförs i samma stil som Brandstationen.  
 
Ottosson utför förutom grundläggning och byggandet även VA-arbetena utomhus 
och inomhus. 
 
3. Kostnaderna är budgeterade till 180 tkr. Projektet har beviljats bygdemedel 
med 90 tkr. Eget arbete motsvarar ett värde av 30 tkr och den Egna insatsen 
(kontantinsatsen) uppgår till 40 tkr. Sistnämnda belopp finansieras enligt följande: 
 
Samfälligheten  21 tkr 
Medlemsavgifter 2010* 14 ” 
Teaterföreningen   5 ” 
 
Ansökan till kommunens landsbygdskommitté om ett bidrag på 20 tkr postas den 5 
maj. Beslut fattas vid kommitténs sammanträde den 8 juni. Om detta bidrag inte 
beviljas eller om den beviljade summan blir lägre än 20 tkr, åtar sig de fyra 
närvarande föreningarna att gemensamt lösa den resterande finansieringen. 
 
* Avser Byaföreningens och Hembygdsföreningens andelar 
 



 
4. Behovet av rörelsekapital tillgodoses dels genom att EIF till projektkontot 
överför 14 tkr (medlemsavgifterna), dels att Samfälligheten och Teaterföreningen 
till detta konto överför sina resp andelar i medfinansieringen på  21 tkr resp 5 tkr. 
Om ytterligare rörelsekapital skulle behövas, kan sannolikt Samfälligheten som lån 
till projektet överföra ytterligare medel. 
 
Beviljade bygdemedel kan på basis av  betalade fakturor successivt rekvireras i tre 
omgångar under projektets gång. 
 
5. Överskottet från Ersnäsdagen uppgå normalt till 5-6 tkr. Kostnaden för drift 
och underhåll av toaletten tas från detta årliga överskott. Toaletten kopplas till 
den redan existerande elmätaren, som  betjänar Bagarstugan och Torpet. 
Brandstationen  har en separat mätare.  
 
6. Redovisningen av projektet sker genom att ett separat konto upprättas inom 
ramen för Byaföreningens bokföring. Björnström i samarbete med Hans Sundén 
ansvarar för den delen av projektet. 
 
7. Björnström meddelar att kommunen inte har några invändningar att bygget sätts 
igång nu trots att bygglovets giltighetstid har löpt ut. 
 
8. Ottosson beräknar att byggstart kan ske om cirka 14 dagar. Detta innebär att 
nationaldagsfirandet detta år inte kan använda Torget som mötesplats. Det är också 
tveksamt om Ersnäsdagen den 10 juli har tillgång till Torget och dess byggnader. 
 
9. Budgetposten Eget arbete avser en ideell arbetsinsats på 300 timmar. I nästa 
nummer av EB, som distribueras i slutet av maj, anmodas intresserade att anmäla 
sig till Ulla I A. Arbetsledaren kallar sedan på folk i de skeden då han behöver 
assistans. 
 
10. Dahlberg rådgör med Folke Larsson om behovet av personförsäkringar.  
 
11. Enligt det avtal mellan Byaföreningen och Samfälligheten, som är daterat 20 
april 2009, upplåter Samfälligheten 25 m2 mark under byggtiden för projektets 
genomförande. Byggnaden överlämnas därefter till Samfälligheten som i ett avtal 
upplåter nyttjandet till Byaföreningen på 49 år. 
 
Mötet behandlade inte frågan om ett motsvarande nyttjanderättsavtal bör upprättas 
med Hembygdsföreningen avseende VA-ledningarna på Samfällighetens mark. 
 
 
12. Ovanstående ställningstaganden vid detta möte är rekommendationer till resp 
föreningsstyrelse. Byaföreningen möts 17 maj, Hembygdsföreningen 20 maj. 
Strandberg kallar under maj till ett extra styrelsemöte i Samfälligheten. Lindbäck 
svarar för Teaterföreningens ställningstagande. Besked om styrelsebesluten lämnas 
till Ulla I A. 
 
 
 



 
 
13. Daniel Åström har föreslagit delat ansvar för underhåll av den väg som 
betjänar hans fastighet och som också används för Torgets aktiviteter. Persson 
meddelar Åström att Strandberg är den han skall vända sig till i detta ärende. Först 
efter avslutade byggnadsarbeten blir det aktuellt med underhåll av vägen. Detta 
kan då samordnas med Torgetgruppens planer att genomföra en del 
markförbättringar. 
 
 
 
Sven Persson  Tore Dahlberg 
Sekr  Justerare 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


