
Protokoll från styrelsesammanträde

Tid: 2012-05-21
Plats: Forskarhörnan, biblioteket
Närvarande: Gun Jonsson, Britt Norman, Carin Blom, Ivan Åkerlund, Tomas

Granström, Roland Sundberg, Åke Engman, Ulla Drejby, Catharina Berggren,

Kerstin Strömgren, Inger Torgersson, och Ann-Sofie Oberg.

§ 1 Mötets öppnande
Ordfiirande Gun Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare
Till justerare utsågs Ivan Åkerlund.

§ 3 Dagordning
Föreliggande dagordning godkåindes.

§ 4 E-posthantering
Det har visat sig att kvitto, och svar på mejlen
inte alltid fungerar. Gun vill gatnaveta om vi läst dom.

§ 5 Från fiiregående protokoll
Ingenting att redovisa från floregående protokoll
som lades till handlingarrfl.

§ 6 Rapporter
a) Åke Engman rapporterade vad som hänt med " Biblioteksflytten"
se bilaga. Ett tack framftirdes till Åke fi)r hans insatser i frågan.

b) Gravstensinventeringen, där håller vi på med undersökning om vi kan

påbörja detta. Väntar nu på kartor över gamla kyrkogården.

Sv. Släktforskarftirbundet väntar på ett svar-

Mer information ang. gravstensinventeringen finns på Rötters hemsida.

c) Abonnemanget ftirArkiv digital iir förnyat 1 år

d) Ancestry/Genline kostar 595 -lär. Gun skall undersöka hur det fungerar.

Carin berättade om man ska söka rötter i USA, får man betala mer pengar.

. Man kan gå in på findagrave.com om man vet namn på någon som dött eller

begavts dtir. Mot en sufitma pengar kan man proffshjälp om man behöver det.

§ 7 Inbjudan
Förenade Ålvsbykrafter, håller extra årsmöte den 3Al5 i Röda rummet

iimne om att utvecklling i Älvsbyn. Ivan Åkerlund gar ev. dit'

Ir/i,



§8 Cirkelmatrial
Runar Hortlund kommer upp tillÅlvsbyn även i sonlmar.
Han har kommit med en fiirbättrad version av Dubbelgångare i Disgen programmet,
Runar har skickat manualen. Föreningen har möjlighet attträffa honom då han är här.
Gun meddelar niir hon får veta dag och tid.

Medlemsmöte?
Medlemmar har efterlyst medlemsmöten. Upptaktsträffen den 3 september
kan vi ev. göra till ett trevlig träfffor medlemmarna. Där vi informerar om
gravstensinventeringen och kanske visar filmen om Laver.

Kassören rappoterar
Catharina upplyste om att fiireningen har god ekonomi, och att det tillkommit
nya medlemmar.167 st har betalat medlemsavgiften.
Enl. information fran banken kan man söka E-bokftiring till en kostnad av
1500:-iår vilket nedröstades av mötet, ftir hög kostnad ftrvår forening.

Nästa styrelsemöte
N?ista möte beslutades till måndag 20 augusti kl.18,30

Övriga frågor
Gun läste upp ett tackbrev som forskarforeningen fått av Bo Hedman från
Uppsala for att vi tagit så väl hand om gamla foton.
Riksstämma i Gävle 25 augusti, mer information kan läsas i Angeläget som

Gun har mejlat ut.
Britt vamade ft)r att kopiera någon annans Disgen.

Avslutning
Gun tackade ftir visat intresse och avslutade mötet med kaffe och en önskan om en

trevlig soflrmar.
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Ålvsbyn 2AD-04-10

Till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i Ålvsbykommun
Yttrande angående framtida bibliotekslokal

Från Älvsby Forskarftirening

GM Åke Engman

1 CENTRUMHUSET ca: 910 m2 kostnad 10 560 000 kr. Placering central men
undanträngning av nuvarande och framtida användning.
Alternativet helt orealistiskt ur kostnadssynpunkt, investerings och framtida driftskostnad.

2 FORUM ca: 690 m2 itväplan kostnad 5 750 000 000 kr. Tillgtingligheten ftir besökande
ej acceptabel, trappor och smala språng och undermålig hiss dessutom personalkrävande
och svårarbetat.
Altemativet helt orealistiskt.

3 Fluxen sa: 625 m2 kostnad 2 725 000 kr Placeringen central och lättillgänglig.
A / MEN Man ftirstör iden med Fluxen och biblioteket.
Bl Fluxen köket mister sin mest attraktiva matsal.
Cl De ekonomiska ftirutsättningarna ftir Fluxen köket spolieras.
Dl Kön till matserveringen i Biblioteket.
E/ All kommunikation till Fluxen fastigheten genom biblioteket.
F/ Kommunikationen för Hemtjänsten till Fluxenköket genom biblioteket.
G/ Hissen miu i Biblioteket.
H/ Kunderna till damfriseringen, fotvården och dagverksamheten måste passera genom

biblioteket
I / Utökad städning
Jl Biblioteksmiljön blir väldigt bullrig o rörig.
I(l Forskarforeningen får mindre ytor och saknar låsbara utrymmen

Åven detta ft)rslag bedömer vi som orealistiskt

Sammanfattning.
Uppdraget: samråd ang. framtida bibliotekets lokal.
Vi saknar helhetsbilden i det presenterade underlaget.
Vad är syftet (spara 1,6 miljoner - öka boendeplatser ftir äl&e??????)
Vad som gäller boende finns på Nyberga hus B översta våningen 5 välrustade lägenheter.
Dessutom på bottenplanet 4 välrustade tomma lägenheter.
Nybergaköket kan byggas om till lägenheter.
Ompröva avslaget på köpet av resterande del av Bankhuset (anpassat boende).

' Bygg på en våning av hus ??? Fluxen.
Innan man ft)rstör biblioteket och egentligen hela Fluxenbyggnaden bör alla altemativ prövas
både ur lägessynpunkt investering och driftkostnadskostnad (tex. momsredovisning)
Det finns ingenting atttläna på någon flyttning.
Forskarfiireningen ser inga fiirdelar med att flytta biblioteket. Vi anser att biblioteket
skall vara kvar i nuvarande lokaler.


