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1. Pia Källqvist gav en summering av den presentation av projektet styrelsen hade givit
på årsstämman. Styrelsen har arbetat med det prospekt som ska informera och
marknadsföra bevarandet av magasinet, men inga större förändringar har skett sedan
årsstämman. Styrelsen har möte med ägarna v 33.
2. Punkter som diskuterades:

Vilken verksamhet skall bedrivas i NM – hyresgäster
Några poängterade att magasinet mycket väl skulle kunna ha någon kommunal
aktivitet, att det vore bra att få hit en entré för Kosterhavet och att det vore önskvärt
med en samlingslokal i hamnen.
Den gemensamma hållningen är att verksamheter i magasinet ska ligga så nära
havsbruk, spridning av det unika i miljön i Havstenssund med hav och öar
runtomkring och tillföra aktivitet till samhället så lång period av året som möjligt.
Magasinet ska bevaras inte exploateras.

Besiktning NM

Delar av magasinet har högt skyddsvärde och magasinet i sin helhet är i gott skick.
Alla delar är värda att renoveras.

Renovering/bygg

I det bud vi har från kommunen kommer magasinet att fasadrenoveras av
kommunen. De har lämnat en detaljerad beskrivning på åtgärder som återställer det
yttre till gott skick.

Drift/förvaltning

Samhällsföreningen ska stå som huvudman och en ideell förening kommer att bildas
som köper fastigheten och förvaltar byggnaden. Det är viktigt att magasinet blir en
byggnad som verkar för hela samhället och något alla i Havstenssund kan känna sig
delaktiga i.
Styrelsen måste kommunicera detta tydligt och också förklara hur den ideella
föreningen fungerar och klargöra hur stadgarna kommer att se ut.
Några närvarande uttryckte intresse att delta i framtida förvaltningsorganisation.

Finansiering/sponsorer

En diskussion togs om potentiella sponsorer, bl.a. föreslogs att sponsorer från Norge
kanske kan ha intresse av magasinets bevarande.
För att locka boende i samhället att bidra bör vi gå ut mer aktivt med konkreta
beskrivningar av projektet och också ge besked på vad alternativet till att bevara
magasinet kan bli. Det troligaste i så fall är att kommunen lägger ut magasinet på
öppna marknaden (vilket var det de planerade innan vi fick option att ta över)

Övrigt

Innan oktober kommer ett möte för alla boende/intresserade att hållas och
avgörande beslut om köp ska vara klart innan årsskiftet.

