
Protokoll fört vid Hjulbäcks Bystuguförenings extra årsmöte 
den 23 juli 2018.

Närvarolista enligt namnlista.

§  1  Ordförande Kerstin Furöstam hälsade välkommen och öppnade mötet.

§  2  Till ordförande och sekreterare valdes Bystuguföreningens ordinarie
       ordf. och sekr., Kerstin och Birgitta.

§  3  Mötet har blivit utlyst i behörig ordning: på byns anslagstavlor, hemsidan
       och även på Hjulbäcks facebooksida.

§  4  Dagordningen godkändes.

§  5  Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Jan Plars och Kalle Jonestål.
 
§  6  Som grund till denna bastuofert ligger ett bygglov som Hjulbäcks
 Bystuguförening fått på en bastu norr om båthamnen. Bygglovet går ut den 16 november 
2018. Redan 2011 hade en bastugrupp bildats som skulle arbeta fram ett förslag på bastu. 
På årsmötet i april 2014 visste man att bygglov blivit beviljat. På ett extra årsmöte i juni 2014 
diskuterades bastubygget. Då hade byggnadskunniga kalkylerat bastubygget till 60.000 kr 
när visst materiel var skänkt. Hjulbäcks skogsägares samfällighet bidrar med 10.000 kr. 
På styrelsens förslag togs ett besked att Hjulbäcks Bystuguförening med ett garantibelopp 
på 50.000 kr. Det började grävas och plintar kom på plats. 
Därefter hände inte mycket, men på årsmötet i april 2018 togs frågan upp igen. Styrelsen fck i 
uppdrag att ta in anbud och sedan kalla till ett möte.
Vi tog kontakt med Sebastian Falk på Mon och Henrik Back från Hjulbäck.
SF lämnade in ritningen på bastun till Karl Hedin som sedan räknat på material som går åt och 
kostnad för detta. Därefter tillkommer SF:s kostnader för att utföra arbetet, sammanlagt 
ca 140.000 kr. HB lämnade ingen ofert men eftersom han också tar materialet därifrån så är 
kostnaden densamma. Han tar betalt löpande/timme. Kostnaden blev ungefär densamma.
Den gamla kalkylen för bastubygget håller inte idag.
Nu till kvällens möte: Mycket diskussion bl.a, gamla arbetsgrupper, hur det blev, vilket är 
historia idag, frågor om fnansiering, hur många som lämnat bidrag och vad händer sedan med 
bl.a ansvarsfrågan?
Varken SF eller HB var på plats. Men HB:s senaste förslag är att vi köper en färdig byggsats för 
70.000 kr. Han tar på sig att vara byggledare, tar betalt. Han styr upp det hela men kommer 
inte att vara med hela tiden. Han vill ha namn och tele på ett gäng bybor som hjälper till på 
frivillig basis. Närvarande på kvällens möte tar kontakt med fera som kan hjälpa till. 
Mötet beslutade att ta HB:s förslag. Lämna återbud till SF.
Återstår att se hur det förhåller sig om man ändrar bygglovsritning mot färdig byggsats? 
Kan Henrik fxa det?
Mötet beslutade att Hjulbäcks Bystuguförening går in med ytterligare ett garantibelopp på 
70.000 till bastubygget. Hittills har byborna skänkt 23.500 kr i bidrag sedan 2014. Det visade 
sig vara lika många fastboende som fritidsboende som bidragit.
Vi har även haft vissa kostnader för sågning och material till en kostnad av 22.490 kr.     
Åter till kvällens beslut:
Henriks frma får uppdraget,som tar betalt och att utifrån ursprunglig bygglovsritning och 
beviljat byggnadslov styra upp det hela med hjälp av bybor bygga bastun som skall vara klar 
den 16 november-18. 
Förutom tidigare beslut där Hjulbäcks Bystuguförening ger ett garanti-belopp på 50.000 kr 
beslutades det att gå in med ytterligare ett garanti-belopp på 70.000 kr, 
sammanlagt 120.000 kr   
Hjulbäcks Bystuguförening går ut med info till alla bybor och berättar vad som beslutats på 
mötet och vädjar om ytterligare bidrag. På detta sätt får nya bybor information om bastubygget
också. 

§  7  Ordförande Kerstin Furöstam tackade alla som kommit och avslutade mötet.

                                   Hjulbäck den 23 juli 2018



Birgitta Claesson, sekreterare                Kerstin Furöstam, ordförande

           Justeras:                                         Justeras:

           Jan Plars                                       Kalle Jonestål


