Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, torsdagen den 25 jan 2018
Närvarande: Leif Forsstedt (LF) Lilian Larsen (LL), Anna Wenström (AW), Krister Johansson
(KJ), Hillo Nordström (HN)
Adjungerad: Christer Boije (CB)
1. Mötets öppnande
LF öppnade mötet.
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
3. Val av ordförande och sekreterare
LF valdes till ordförande och HN till sekreterare.
4. Föregående protokoll (2017-11-30)
Punkt 10 – Sturehovs slott, se pkt 8
Punkt 11 – Klocktornet vid Norsborgs Herrgård, se pkt 9
5. Fastställande av mötesplan
Den för 2018 föreslagna mötesplanen fastställdes.
Beslutades att årsmötet ska äga rum den 3 april 2018.
6. Nycklar tilll Torpet
Jens har ännu inte kunnat ta emot sina nycklar p g a frånvaro. De överlämnas vid första
lämpliga tillfälle.
7. Inbjudan till BHG
HN kontaktar BHG om ett besök på Torpet Lugnet den 27 maj. Tanken är att en promenad till
Norsborgsparken – med guidning av lämplig, kunnig person – ska följas av en kaffestund i
Torpet. LF kontaktar Jens Fagerberg och Kerstin Andersson om ev besök i ”paraplyhuset” och
klocktornet.
8. Sturehovs Slott
HN kontaktar ”slottsfrun” Maria Sandberg om att få guida Torpets medlemmar på slottet
någon gång under våren.
9. Klocktornets ur
HN kontaktar Gamla Urens Vänner om en genomgång och förhoppningsvis reparation av det
trasiga uret i klocktornet nedanför Norsborgs Herrgård.
10. Ärtsoppan
Ärtsoppskvällen blir den 8 februari. LF postar inbjudningarna den 1. KJ mejlar och HN delar
ut i brevlådor den 3 – 4. Samtidigt lägger CB ut inbjudan på hemsidan. Svar måste komma in
senast den 6/2.

11. Medlemsföreteckningen
Listan med datum 2018-01-22 är den aktuella men innehåller ett par felaktigheter. LF och KJ
bevakar att dessa rättas till.
12. Föredrag av Owe E
LF föreslog att bjuda in Owe Eriksson som föredragshållare om valfritt tema med anknytning
till bygden. I ett första skede skulle det bli för styrelsen, och om Owe efter det vill utöka
auditoriet till att omfatta fler intresserade medlemmar skulle detta kunna genomföras vid en
senare tidpunkt.
13. Övriga frågor
 CB hade fått frågan om ett antal bilder på tidigare evenemang i Torpet som
fortfarande ligger kvar på hemsidan. Han motiverade detta med att bilderna visar att
Torpet är en levande miljö där människor umgås och aktiverar sig tillsammans.
Styrelsen ansåg att bilderna ska ligga kvar.
 LF hade blivit kontaktat av sonen till en konstnär som målade mycket i våra
omgivningar och bl a hade lämnat efter sig en tavla hon målade vid fjärden nedanför
klocktornet. Styrelsen kunde beskåda tavlan i LFs mobiltelefon. Beslutades att vi
gärna tar emot den.
 Lotta Nordholm, ansvarig för BHGs arkiv om Botkyrkas historia, är intresserad av ett
informationsutbyte med vår förening. Hon återkommer om ett framtida
sammanträffande.
 KJ presenterade resultat- och balansräkning för 2017-18, som styrelsen gick igenom.
 Kommunen har fått en ny fastighetsansvarig, Frank Renebo. LF kontaktar honom för
ett ev besök på Torpet.
14. Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum 2018-03-13. Dokument till årsmötet som det då ska fattas
beslut om är:
- Kallelse (LF)
- Verksamhetsberättelse (LF)
- Årsaktiviteter 2018-19 (LF)
- Bokslut/Budget (KJ)
- Revisionsberättelse (KJ)
15. Avslut
LF tackade de närvarande för konstruktiv medverkan och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

---------------------------------------Hillo Nordström

-----------------------------------------Leif Forsstedt

Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet den 13 mars 2018
Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Lilian Larsen (LL), Jens Fagerberg (JF), Anna Wenström (AW),
Hillo Nordström (HN).
1.Mötets öppnande
LF öppnade mötet.
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
3. Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande valdes LF och till sekreterare HN.
4. Föregående protokoll 2018-01-25
Ännu inte färdigbehandlade punkter behandlas nedan.
5. Ärtsoppan
Den gemensamma ärtsoppskvällen var lyckad med god anslutning – 24 deltagare – och fin
stämning.
6. Torpets nycklar
Jens Fagerberg har fått sina nycklar vid dagens möte.
7. Inbjudan till BHG med besök i Norsborgsparken 2018-05-27
Det går trögt med vårt förberedande arbete att utverka tillstånd till besiktning av soltemplet
och klocktornet. LFs kontakt, Kerstin Andersson, har hittills inte lyckats hitta någon ansvarig
för parkens klenoder. JF tipsade om Rasmus Persson på CEMI, företaget som ansvarar för
fastighetsunderhållet. På Norsborgs Vattenverk finns Håkan Eklund, som LF kommer att
kontakta. Även Åsa Anderljung på kommunen kan vara värd att fråga om en lösning på
problemet.
8. Reparation av tornuret
HN har varit i kontakt med Bengt-Åke Bengtsson på Gamla Urens Vänner, som uttryckte stort
intresse att få titta på tornets urverk för att bilda sig en uppfattning. HN föreslog att han och
eventuellt flera av hans kollegor följer med på vår tur i parken. Det förutsätter att vi överhuvudtaget får tillträde till tornet, vilket alltså måste redas ut först. Ett försvårande inslag är
att urets visare verkar vara försvunna, och om så är fallet och det blir för dyrt att anskaffa
nya blir en reparation meningslös.
Förutom ovanstående har LF kontakt med en urreparatör som kan vara intresserad av att ta
sig an ”patienten”.
9. Besök med guidning på Sturehovs Slott
Maria Sandberg på slottet är positiv till ett besök av våra medlemmar, som guidas av
antingen henne själv eller HN. Tyvärr tar hon ordentligt betalt för besöket, som inkluderar
té/kaffe med tilltugg, men är inte negativ till att sänka priset under vissa förutsättningar.

Styrelsen är inte ovillig att sponsra besöket till en del. HN fortsätter förhandlingarna med
Maria Sandberg.
När det gäller lämplig dag och tid föreslår vi i första hand en lördagseftermiddag i maj/juni
eller tisdagen den 8 maj ca kl 14.00.
10. Owe Erikssons föredrag om Botkyrka
Styrelsen fick för en tid sedan en förhandsvisning av Owes intressanta och roliga föredrag
om bygden. Beslutades att upplåta Torpet för ändamålet i första hand den 19 och om det
skulle behövas även den 26 april kl 18.00. Owe sköter såväl inbjudan som evenemanget
själv. Torpet kan eventuellt bjuda på kaffe.
11. Årsmöte den 3 april 19.00
Kallelse med årsmötesdokumenten går ut enligt följande tidsplan:
- LF postar den 15/3
- HN/KJ mejlar och delar ut i grannskapets brevlådor den 17 -18/3, då Christer Boije
även lägger ut dokumentationen på hemsidan.
Tillsammans med årsmöteshandlingarna skickas även Owe Erikssons folder ”Vad händer
2018?”.
12. Medlemsförteckningen
LF kontrollerar med KJ om Bo Jonsson, en presumtiv ny medlem, har blivit införd i listan.
13. Medlemsavgiften
Mejlutskick om medlemsavgiften sköts av KJ 2018-04-12. KJ tillställer AW underlaget i god
tid för kopiering till utdelarna.
14. Vårstädningen 2018-05-17
LF skriver en inbjudan, som sedan distribueras på vanligt sätt.
15. Övriga frågor
- LF har fått ett textblad med information om konstnären som målat den donerade
tavlan. Bladet ska häftas fast vid tavlans baksida.
- Luftfiltret i köket bör rengöras. LF kontaktar Jan Hansson i ärendet.
16. Nästa möte
Nästa styrelsemöte – förutom årsmötet med konstituerande möte – blir 2018-05-08 kl
19.00.
17. Avslut
LF tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Justeras:

-------------------------------------Hillo Nordström

-------------------------------------Leif Forsstedt

Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet den 8 maj 2018
Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Lilian Larsen (LL), Krister Johansson (KJ) Anna Wenström
(AW)
1.Mötets öppnande
LF öppnade mötet.
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
3. Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande och sekreterare valdes LF.
4. Föregående protokoll 2018-03-13
7 Inbjudan av BHG till Nbg-parken ställs in. Svagt intresse från BHG. Fel årstid.
Inbjudan till alla våra medlemmar går ut istället för samma visning o guidning.
Samling kl. 14:00 i Nbg-parken. LF fixar inbjudan. Postning LF 16/5. Utdelning AW och LL
19/5. E-mailing KJ 19/5. Hillo står för guidningen på plats.
8 Gamla Urens Vänner´s besök den 27 maj kl. 15:00 kvarstår som vanligt. Hillo ansvarar.
9 Guidning Sturehof skjutes till hösten.
15 Rengöring luftfilter är fixat av LF.
5. Årsmötet/Konstituerande möte
Årsmötet inga kommentarer. Konstituerande mötesprotokollet skrev på av dagens
deltagare.
6. Medlemsförteckning/Medlemsavgifter/Nya medlemmar
Medlemsförteckning 2018-04-14 gäller. KJ tar ev. fram aktuellare lista snart.
Medlemsavgifter/Nya medlemmar. KJ kollar och återkommer.
7. Inbjudan till Vårstädning
Leifs förslag på Inbjudan skickas ut till medlemmarna per post den 9 maj(LF). Utdelning av
AW och LL den 12 maj. E-mailing av KJ den 12 maj.
LF skickar en pdf-version till AW. Tryck upp bara för utdelning.
8. Planering städdagen
KJ fixar mtrl/verktyg för målning av logens fönsterrammar. LF leder arbetet.
KJ leder grillningen.
AW o LL fixar grillmaten
LL leder inomhusstädningen. LF köper 2 st tak-soppar. C:a 3500kr.
9. Övriga frågor
Inga.
10 Nästa möte.
I Slagsta den 7/6 kl. 18:30, med sedvanlig fotografering.
Vid protokollet: Leif Forsstedt

Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet den 14 augusti 2018-08-15
Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Anna Wenström (AW), Hillo Nordström (HN)
1. Mötets öppnande
LF öppnade mötet och hälsade de båda övriga ledamöterna välkomna. HN undrade om mötet var
beslutsmässigt med tanke på det låga antalet deltagare.
2.Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes. LF anmälde en övrig fråga.
3.Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande valdes LF och till sekreterare HN.
4.Föregående protokoll
Inga punkter från föregående protokoll återstod att behandla.
5.Städdagen den 17 maj
Städdagen bjöd på vackert väder och hade samlat många arbetssugna medlemmar som genomförde
bl a
- målning av logens fönsterkarmar samt sopning av taket och byte av trasiga takpannor
- städning inomhus av skåp och hyllor samt diskning av glas och porslin
Efter väl förrättat värv njöt arbetslagen av utmärkt goda grillade korvar med bröd och öl därtill (eller
något svagare för dem som så önskade).
6.Hyresavtal med kommunen
Kommunen hade skickat förnyat hyresavtal som LF skrivit på och returnerat. Ännu hade dock inte
föreningens exemplar kommit tillbaka. LF påminner och bjuder samtidigt in handläggarna till ett
besök i torpet.
7.Kräftfesten den 30 augusti
LF hade utarbetat ett förslag till inbjudan som efter en liten ändring av svarsdatumet godkändes av
de båda övriga ledamöterna. AW kommer att göra utskrifter för postning och utdelning i närområdet.
LF postar inbjudan den 22 augusti, Krister Johansson ombeds att mejla ut den 24, HN delar ut i
brevlådor den 25, och Christer Boije lägger ut på hemsidan den 26. Sista svarsdatum är satt till den
28 augusti.
HN skickar SvDs kräfttest till styrelsen som en vägledning till vilka sorter man kanske INTE bör köpa.
8.Möte med BHG
Eftersom Botkyrka Hembygdsgille avstod från ett besök i Torpet Lugnet i våras med motivering att
det var ”fel årstid”, anser styrelsen att det är de som bör föreslå ett lämpligt datum för ett besök. Vi
avvaktar därför deras initiativ.
9.Medlemsförteckningen 2028-04-14
Det är osäkert om registret är helt uppdaterat. HN hade fått förfrågan av den nyblivne medlemmen
Stephan Palmgren, och LF hade en notering om en medlem som inte verkar finnas med på listan.
Krister J ombeds att kontrollera.
10.Klocktornet
HN hade vid promenader förbi tornet i Norsborgsparken konstaterat att den nedre fönsterluckan och
fönstret återigen var öppna, dock utan någon synlig åverkan. Rasmus Persson på Cemi har

underrättats via mejl men inte svarat på informationen. HN försöker att komma i telefonkontakt med
honom. Om en reparation av tornuret genom De gamla urens vänner ska vara meningsfull måste det
först säkerställas att inte obehöriga kan ta sig in i tornet och på nytt förstöra urverket.
11.Sturehov
Den planerade medlemsutflykten till Sturehovs Slott skjuts upp till våren.
12.Övriga frågor
Eftersom det vid styrelsens avslutningsmöte med middag inte hade blivit någon fotografering finns
ingen bild på den nuvarande styrelsens sammansättning. Christer Boije ska tillfrågas om retuschering
av förra årets bild för att anpassa den till den aktuella konstellationen.
13.Nästa möte
Nästa möte äger rum den 9 oktober kl 19.00. Hillo blir ansvarig för kaffe och bullar.
14.Avslutande
LF avslutade mötet och tackade AW och HN för aktivt deltagande.

Vid protokollet:

Justeras:

---------------------------------------Hillo Nordström

----------------------------------------Leif Forsstedt

Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, tisdagen den 16 okt 2018
Närvarande: Leif Forsstedt (LF) Lilian Larsen (LL), Anna Wenström (AW), Krister Johansson
(KJ), Jens Fagerberg JF, Hillo Nordström (HN)
1. Mötets öppnande
LF öppnade mötet.
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
3. Val av ordförande och sekreterare
LF valdes till ordförande och HN till sekreterare.
4. Föregående protokoll (2018-08-14)
Punkt 6 – Hyresavtal med kommunen. Det vid föregående möte ännu saknade exemplaret av
hyresavtalet hade nu kommit in. Den tidigare handläggaren hade tydligen slutat och
dokumentet var nu undertecknad av en viss Josef Jalat.
5. Förfrågan från Stockholms stad angående vatten och avlopp
Från Stockholms stad hade informationsblankett samt svarsformulär inkommit gällande
Torpet Lugnets vatten- och avloppssystem. Vi kommer i vårt svar genom LF att hänvisa till att
föreningen endast är hyresgäst och frågeställaren därför lämpligast vänder sig till
fastighetsägaren, dvs Botkyrka kommun.
6. Kräftfesten den 30 augusti
Den traditionella kräftfesten hade lockat ca 15 deltagare, som lät sig väl smaka av de mycket
uppskattade kräftorna med tillbehör. Stämningen var god, och vi kan därmed lägga
ytterligare en lyckad sammankomst till handlingarna.
7. Oktoberfesten den 25 oktober
LF hade mejlat styrelsen ett förslag till inbjudan som godkändes efter ändring av LL:s
telefonnummer. Distributionen sker enligt följande:
- LF postar 17/10
- KJ mejlar 20/10
- HN delar ut 20/10
Svaren måste vara inne den 23/10, så att AW och LL kan inhandla dryck och förtäring den 2425/10.
8. Medlemsregistret 2018-04-14 – gäller det än?
KJ gör en översyn och eventuellt nödvändiga ändringar.
9. Möte med Botkyrka Hembygdsgille
Det verkar som om intresset från BHG:s sida har svalnat, och det beslutades att vi just nu
inte aktivt försöker få till stånd ett möte med dem.

10. Lucia 13/12
Luciafesten behandlas på nästa styrelsemöte.
11. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns på dagordningen.
Istället vidtog en animerad diskussion om klocktornet i Norsborgsparken. Vattenverkets
entreprenörer har visserligen vidtagit några säkerhetsåtgärder, men vi bedömer dem långt
ifrån tillräckliga, då det fortfarande (om än med viss ansträngning) är möjligt att ta sig in i
tornet. Våra påstötningar till såväl Alexandra Fleetwood, presstalesperson på Stockholm
Vatten och Avfall, och Rasmus Persson, handläggare på Cemi, har mötts av kompakt tystnad.
Eftersom en eventuell reparation av tornets urverk är meningslös så länge risken för
vandalisering kvarstår, kommer HN att kontakta De gamla urens vänner och be dem avvakta
med den fortsatta handläggningen av ärendet.
12. Nästa styrelsemöte
Styrelsen sammanträder nästa gång den 13/11 kl 19.00 i torpet.
13. Avslut
LF tackade de närvarande för konstruktiv medverkan och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

---------------------------------------Hillo Nordström

-----------------------------------------Leif Forsstedt

Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 13 nov 2018
Närvarande: Leif Forsstedt (LF) Lilian Larsen (LL), Anna Wenström (AW), Krister Johansson
(KJ), Hillo Nordström (HN)
1. Mötets öppnande
LF öppnade mötet.
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
3. Val av ordförande och sekreterare
LF valdes till ordförande och HN till sekreterare.
4. Föregående protokoll (2018-10-16)
Inga utestående punkter fanns att behandla.
5. Oktoberfesten
Av 27 anmälda deltog 23 personer, varav 21 betalande. Stämningen var god och alla lät sig
väl smaka av goda och delvis ovanliga ölsorter med tilltugg. Trots att ölmängden var
beräknad efter antalet anmälda deltagare gick den i princip jämt upp.
6. Ekonomi
KJ rapporterade att det fortfarande saknades ett antal medlemsavgifter för 2018. Han ska
sammanställa en lista på obetalda och osäkra.
Behållningen på bankkontot är 62 tkr.
7. Medlemsförteckning
KJ mejlar styrelsen den per 2018-11-13 uppdaterade medlemslistan.
8. Förslag till mötesschema för 2019
LF presenterade mötesschemat för nästa år som godkändes i sin helhet.
9. Lucia 2018-12-13
Den föreslagna inbjudan till Luciafesten godkändes. LF postar och sänder till Christer Boije
den 5/12, medan mejlen och utdelning ombesörjs den 8/12.
10. Övriga frågor
- LF hade för en tid sedan kontaktats av Bo Jonsson i Västerhaninge, vars mor var född i
Torpet Lugnet. Hittills har inga personliga möten ägt rum, varför LF kommer att kontakta Bo
Jonsson för att ta reda på om intresse finns för ett besök i torpet.
- Anders Björklund, journalist i Mitt i Botkyrka, som arbetar på en sammanställning om
julmarknader i regionen hade kontaktat styrelsen om ev julmarknad i Torpet Lugnet. HN

informerar honom per mejl om datum och klockslag för årets julmarknad, som i vanlig
ordning arrangeras av Hallunda Daglig Verksamhet.
- Klocktornet i Norsborgsparken är fortfarande aktuellt. HN frågar Rasmus Persson på Cemi
om styrelsen kan beredas tillträde till tornet, då vi p g a den geografiska närheten lättare kan
övervaka säkerheten. Även den vandaliserade lyktstolpen på bryggan nedanför tornet måste
åtgärdas. Locket utanpå inkopplingsdelen är bortplockad och risken är överhängande att t ex
ett barn sticker in handen bland de strömförande kablarna.
11. Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum 2019-01-22. Mötesschemat kommer då slutgiltigt att
fastställas.
12. Avslut
LF tackade de närvarande för konstruktiv medverkan och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

---------------------------------------Hillo Nordström

-----------------------------------------Leif Forsstedt

