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Torpet Lugnet –”brainstorming”
Möte nr 1.
Plats: Torpet Lugnet, torsdagen
den 22 okt kl 19:00.
Deltagare: Leif Forsstedt, Christer
Boije,
Lilian
Larsen,
Jens
Fagerberg och Stig ”Stickan”
Sandström och Owe Eriksson
(sekr).
Mötet inleddes med att ordf. Leif Forsstedt hälsade deltagarna välkomna
till detta första ”brainstorming”-möte kring Torpet Lugnets framtid. Vi
började med en presentationsrunda för några av oss var helt nya
bekantskaper. Ett speciellt tack till ”Stickan” Sandström som tagit sig från
Uttran till mötet. Stickan är ny medlem i föreningen.
Förslag till diskussionspunkter:
1) Vad är vår förening till för?
Vi gick igenom föreningens ändamål och konstaterade vi bör ändra lite i
stadgarna. Texten ”boende i Botkyrka kommun äger rätt att ansöka om
medlemskap…” ändras till boende som har eller har haft anknytning till
Botkyrka kommun…”.
Vi ”spånade” lite kring finansiering och var man kan söka bidrag. Owe har
kontaktat Sveriges Hembygdsförbund om ev. medlemskap och vilka medel
som kan sökas. Botkyrka hembygdsgille skall också kontaktas.
Vi skall fortsättningsvis komplettera kallelserna till Torpets olika aktiviteter
med texten ” ta gärna med en granne eller god vän”…
Vi skall uppvakta kommunen med önskemål om att sätta upp en skylt,
som berättar om caféverksamheten vid Torpet Lugnet. Skylten sätts upp
vid infarten från Tomtbergavägen till Lugnets väg. Skylten bör också
kompletteras med en öppet/stängt-skylt.
Vi skall också sätta upp uppdaterad info om Torpet Lugnet vid ingången,
samt att Stickan sätter upp motsvarande på anslagstavlan i Seniorhuset i
Tumba.
Stickan fixar också en länk till Torpet Lugnets hemsida från Facebookgruppen ”Botkyrkas historia”.
Christer lägger in en bra vägbeskrivning till Torpet på hemsidan.
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Vi skall också trycka upp infoblad om Torpet som finns för utdelning i
Torpet Lugnet. (Bifogas )
2) Öka/förända/förnya Torpets aktiviteter för medlemmarna. (Ulla
Boijes förslag)
Bok-tipsarkväll

(Bifogas en förteckning över böcker, som bl.a.
handlar om Botkyrka)

Bokbytarkväll
Dikt-afton eller ”ljugarafton”.
Historiekväll (Owe E)
Dragspelskväll med gamla godisar ( Bengt Iserot)
Språkförsvaret (Christer kontaktar Hillo Nordström)
”Kafferep” med älsklingskoppen – jämföra porslin.
Någon berättar och visar bilder/video från en spännande resa.
(Vi kollar med medlemmarna)
Studiebesök på Vattenverket (Jens)
Kontakt
med
vår
Områdesutvecklare
för
Hallunda-Norsborg
(tomaj.keyvani@botkyrka.se) tel 070-1825675, 08-530 626 54)
Vi pratar vidare om dessa punkter på nästa möte.
3) Öka medlemsantalet?
Vi beslöt att i nuläget inte dra igång några större aktiviteter för att värva
nya medlemmar. Punkten tas upp på nästa möte
4) Föryngra snittålder på styrelse och medlemmar.
Vi konstaterade att vi har en hög snittålder både på styrelsemedlemmarna
och medlemskåren. Att göra Torpet attraktivt för en yngre generation
innebär bl.a. att Torpet måste ha ”öppettider” som passar för denna
åldersgrupp. Det existerar inte i nuläget. Vi kom fram till att vi nästa år på
försök skall ha Torpet öppet en söndag i maj och juni.
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5) Hur får vi med nysvenskar.
Ett förslag är att vi bokar ett första möte med Siri ny ordförande i Eelam
Tamiler Union i Botkyrka. Tel: 073-5551062
Nästa ”spånar”-möte nr 2
Torsdagen den 21/1 i Torpet Lugnet kl 19.
Dagordning: Vi fortsätter att fördjupa oss kring punkterna 1-5.
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Några böcker, som handlar om Botkyrka
(Owe Erikssons sammanställning)
Arkeologi i förorten- Berättelser från norra Botkyrka

Mats Burström
Södertörns högskola

Assyrierna FRÅGOR & SVAR

Svante Lundgren
Afram Barryakoub

Att hitta sin plats i samhället
-En studie om syrianers/assyriers erfarenheter
av ett liv i diaspora och ett möte med den
svenska kulturen- (Uppsats)

Caroline Hemme

Berättelser om Botkyrka

Leif Magnusson

Bilder ur vår tid

Carlos Montecinos
Lars Pettersson

Bornsjön runt

Salems hembygdsförening Stig Silén

Botkyrka socken i kulturhistorisk framställning

Erik Castegren

Botkyrkabygd-Från Mälarstrand till Österhav

Botkyrka kulturnämnd

Botkyrka kulturmiljöinventering

Gunnel Mörkfors, Inga
Ullén, Botkyrka kommun

Botkyrka förr och nu

Ingrid Padel Botkyrka
kommun

Brokig historia

Afram Barryakoub

By God

Nuri Kino

Den assyriska synen på och förhållandet till kyrkan,
religionen och samhället (Uppsats)

Sara Barmano

Det mångkulturella Sverige

Ingvar Svanberg
Harald Runblom

”Det här är ett svenskt dagis”

Owe Ronström
Ann Runfors
Karin Wahlström

Där går han 1
Där går han 2

Ernst Brunner
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En minoritets odyssé

Fuat Deniz

Fittja – Landet ur havet

Hans Carlberg

Fredskämpen - en bok om KP Arnoldsson

Leif Magnusson

Från fornby till tätort - En bokfilm om norra Botkyrka

Botkyrka kulturnämnd

Första bananen vid Vattenverket

Margareta ”Margit”
Larssons minnen från
uppväxten vid Norsborgs
Vattenverk i början av
1900-talet

Historiska Alby

Martin Rosén

Jag behöver rötter och vingar
-om assyrisk/syriansk identitet i Sverige

Göran Gunner &
Sven Halvardsson

Konsten att vara invandrare

Andrzej Olkiewicz

Kurdistan -Landet som icke är-

Ingemar Karlsson

Med döden som skugga

Besim Aydin

Mellan Påsk och Kadir

Mångkulturellt centrum i
Botkyrka

Mina minnen från Botkyrka

Sven-Ivar Jansson

Mitt Botkyrka – En långt ifrån lagomskildring från
Norra Botkyrka (Förhandsutgåva)

Owe Eriksson

Möte med föreningar–En studie av invandrares
föreningsliv i Botkyrka kommun

Jesper Fundberg

Naturguiden-Upptäck Botkyrka!

Botkyrka kommun

NoBo – Boken om norra Botkyrka

Mångkulturellt centrum i
Botkyrka

Norsborgs Vattenverk 100 år

Bengt Norling

Om assyriers, arameérs, kaldéers, syriers ursprung

Mayko Koten Ab
Esmoned Ketlan

Rapport från Norsborgs 2

Elisabeth Edsjö Botkyrka
kommun
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Seyfo NÄR-VAR-HUR
Folkmordet på assyrierna
Skriven i Fittja
-Dagböcker från 1997-

Slagsta
-Skärvor ur Slagstas liv, seder och bruk-

David Gunt

Mångkulturellt centrum
Botkyrka kommun

Slagsta Gilles forskningssektion

Statens invandrarverk Staten kulturråds rapporter

Assur eller Arun

Syrianer – en nation i förskingring

Syrianska Riksförbundet

Tjejer i Botkyrka – en kartläggning av
tjejgruppsverksamheten i kommunen

Nadia Banno Gomes
Lisa Norlander

The Assyrian heritage

Uppsala universitet

Tio tusen år i Botkyrka

Erik Sundström

Villan

Ernst Brunner

Vägnamnen i Botkyrka

Botkyrka kommun

X-ets lustgård

Ulf Linde

