
Motion 1
Hej alla goda kvinnor i föreningen

Jag har på distans fått följa händelser i Fogelstad och har reflekterat över behovet
av konkreta handlingar för att få iordning huset och dess inre och yttre skick.

MIN MOTION:
Jag föreslår att föreningen inrättar en sektion för hushantverk/byggnadsvård och
liknande i samråd med Svenska Byggnadsvårdsföreningens regionala rådgivare /
hantverkare eller i samarbete med Sörmlands museum som har en väldigt
engagerad och kunnig intendent.
Ett rejält och avgränsat, målinriktat byggbrigad (alla gör något för ett gemensamt
mål men under kunnig handledning) hade i alla fall lockat mig att komma till
Fogelstad och bidra till det som behöver göras.

MOTIVERING:
Det finns många engagerade, byggnadsvårdskunniga och hantverksföretagande
kvinnor som är intresserade av bevarandet av historiskt viktiga och intressanta
miljöer! Jag tror de skulle uppskatta att tillsammans med andra - som vill lära sig -
få bidra till att skapa ett levande och välmående Fogelstad där goda traditioner får
leva vidare till nästa generation.

TIPS:
Jag har senast anlitat Scandinavian Windowcraft som drivs av mor och dotter, som
förutom att renovera fönster även har utbildning för fönsterhantverkare och
utvecklar material och verktyg mm runt om detta. De är väldigt kunniga.

Och Ulla Skoog t.ex. vore en självskriven inspiratör.

Tror också att det är ett sätt att inkludera alla de som inte är så "akademiska" av sig
och kanske inte kan svenska till 100% ännu. Praktiskt arbete tillsammans är väldigt
roligt och under professionell handledning också mycket lärorikt och intressant.

Jag var under flera år med i renovering av en sommarvilla vid Victorias vilohem på
Öland som Svenska Akademin numera använder. Tänker att det finns goda
möjligheter att få till något liknande på Fogelstad!

Hoppas att något som liknar mitt förslag kan komma till stånd!

Varma hälsningar
Mai Lundell
K.U.L. i Hjärtum ek.förening
DISTINGO - uppdrag inom kultur- och konstområdet
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Svar på motion

Vänföreningen tackar för den första inkomna motionen i föreningens historia.

Motionären har sett behovet av konkreta insatser för att få i ordning huset Lilla
Ulfåsa i Fogelstad och menar att det finns många engagerade, byggnadsvårdskunniga
och hantverksföretagande kvinnor som är intresserade av bevarandet av historiskt
viktiga och intressanta miljöer. Motionären tror att de skulle uppskatta att
tillsammans med andra - som vill lära sig - få bidra till att skapa ett levande och
välmående Fogelstad där goda traditioner får leva vidare till nästa generation.

Förslaget rör att inrätta en sektion för hushantverk/byggnadsvård och liknande i
samråd med Svenska Byggnadsvårdsföreningens regionala rådgivare/hantverkare
eller i samarbete med Sörmlands museum. Vidare föreslås en rejäl och avgränsad,
målinriktat byggbrigad där alla gör något för ett gemensamt mål men under kunnig
handledning.

Vänföreningen uppfattar att det som föreslås är fint och sympatiskt. Dock är att
inrätta och driva en sådan sektion ett förslag som är utanför Vänföreningens
verksamhetsområde. Insamlingsstiftelsen som äger och förvaltar fastigheten har i
sitt arbete med att underhålla och rusta upp Lilla Ulfåsa kunniga personer (bland
annat en byggnadsantikvarie) både från Länsstyrelsen och kommunen som stöttar
dem i arbetet och övervakar de insatser som görs.

Förslag till beslut
- att motionen avslås
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