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Närvarande: Charlotte S Helin, Stefan Bengtsson, Maria Ehrenberg, Claes Norryd, Mats Aili, 

Sigvard, Lars Lundgren, Gunnar Asteberg, Emil, Jan Johnsson 

 

1. Ordförande för mötet valdes, Charlotte S Helin. 

 

2. Sekreterare för mötet valdes, Victoria Birgersson. 

 

3. Justerare för mötet valdes, Sigvard Lundblad. 

 

4. Ordförande informerade om nuvarande status gällande flytten från 

Tönnersaobservatoriet till Plönninge.  

Styrelsen har kommit fram till; det är en viss risk vi tar, men anser samtidigt att 

vinsterna i att vara där är så stora att det är värt det i längden. 

 

5. Det informerades om hur tanken är med Tönnersaobservatoriet.  

o Inget avtal är skrivet med bonden gällande övertagande, Charlotte S. Helin ska 

sätta sig med honom och se över alternativen 

 

Nedan följer frågor från medlemmar som togs upp på mötet. 

6. Hur ska vi använda alla lokaler på Plönninge, är det inte får stor yta för HAS? 

o Nej. Vi behöver stora ytor. De senaste åren har antal besökare ökat otroligt 

mycket, vi behöver därför mer plats. Stora lokaler kommer underlätta mycket, 

en stor fråga vi länge haft är vad vi ska göra med alla de olika åldersgrupper 

som besöker oss – det blir lättare att göra något för alla med mer yta att jobba 

med.  HAS kommer även dela lokalerna med andra föreningar och 

organisationer.  

 

7. Hur hänger Science Safari och HAS ihop? (frågan kom upp efter att det informerades 

att Science Safari och HAS kommer ha vissa lokaler till förfogande tillsammans på 

Plönninge) 

o Science Safari-bussen är en viktig tillgång för HAS, ett verktyg som 

underlättar. Vi kan använda bussen när vi åker ut på visningar och annat, och 

använda instrumenten i bussen så vi har en del teleskop i den. 

 

8. Kan det vara aktuellt att sätta åldersgräns på våra stjärnvisningar? 

o Det kan vara en idé, för att underlätta för oss. Barn under en viss ålder är svåra 

att ha att göra med ibland när det handlar om astronomi. Det är en fråga som 

kan bli jobbig att reda i, men vi har den i åtanke. Frågan har vi haft uppe 

tidigare. 



 

9. Har styrelsen haft framtiden i åtanke gällande flytten? Tekniken kan koppa ikapp och 

det kan bli inaktuellt att ha visningar med teleskop. Folk kan sluta uppskatta det man 

ser med blotta ögat i jämförelse med det man kan hitta via internet. Därför kanske det 

inte är så genomtänkt att ha teleskopen på fasta platser i Plönninge? 

o Det är snarare så att det inspirerar folk att gå ut och titta i teleskop. En 

nyfikenhet väcks och man vill se det i sina egna ögon. Vi tror inte att 

nyfikenheten kommer bli mindre i framtiden.  

Vi kommer på Plönninge på ett helt annat sätt kunna använda tekniken till vår 

fördel, jämfört med vilka möjligheter vi har på Tönnersaobservatoriet. Vi 

kommer kunna ha möjlighet att visa live-bilder från större teleskop i världen 

(det är bra att kunna göra vid visningar vid dåligt väder då det exempelvis är 

öppet hus) och vi kommer även kunna ha möjlighet att live-streama från våra 

egna teleskop. Detta är en mycket bra teknik att ha möjlighet att använda när 

det är mycket folk. 

 

10. Vad kostar det för oss att vara på Plönninge i tre år? 

o Ingenting. Region Halland vill ha föreningar som HAS på sina marker. De vill 

ha liv i luckan och det kommer vi som förening ge dem. 

 

11. Är något avtal skrivet? 

o Nej, det kan inte skrivas förens ett officiellt beslut är taget, vilket sker i 

september. 

 

12. För att sammanfatta mötet: 

o Vi kommer gå ut till alla medlemmar gällande Perseiderna. 

o Flytten är planerad till 20-21 augusti. 

o Thomas Jenneklint och Alf Rolandsson är flyttorganisatörer. 

o Vi har styrelsemöte under flytthelgen för att spika höstens program. 

o Charlotte pratar med Mattias (bonden som vi arrenderar marken av) gällande 

summan för att överta marken. 

 

13. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

………………………………….  …………………………………. 

Sigvard Lundblad   Victoria Birgersson 

Justerare    Sekreterare 


