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• Ordförande Charlotte hälsar de närvarande välkomna. 

 

• Agendan för kommande möte gicks igenom och följer nedan. 

 

• 400 000 

Regionen har satsat 400 000 för att vi på Plönninge fått fenomenal uppkoppling. 

 

• Platsen 

På grund av rådande omständigheter kan vi inte ha våra teleskophus där vi hittills 

planerat.  

Charlotte har efter möten med regeringen förankrat att vi får våra teleskophus i 

sluttningen vid backen upp till observatoriet. En placering vi är mer än nöjda med! 

 

• Kunskapskollo 

Vi vill hålla Kunskapskollo i tillsammans med Science Safari. Det ligger ett elevhem 

på området, vilka vi vill bjuda in till det här, bland andra. 

I detta vill vi blanda in Astronomi för Ungdomar. 

 

• Cassinisonden 

Ska 15/9 krascha på Saturnus. Vi har en kontaktperson som gärna vill Skype:a med 

oss. I samband med det här ska vi ordna något evenemang. 

 

• Astronomi för lärare 

Lars Landin och Arne Sikö kommer hålla i detta, en astronomifortbildning för lärare. 

 

• Radioantenn 

Mötet enades om att vi måste ha en radioantenn. Onsala borde donera sin 25 meters-

parabol till oss. Sedan ska vi bara få hit den 😊. Tills vidare bygger vi på befintlig 

parabol eller tigger till oss Högskolans. 

 

• ASTB 2/9 

Astronomisällskapet Tycho Brahe vill gärna åka på utflykt med oss. 2/9 är bokat och 



 

där hakar vi på! Vart det bär av är för tillfället bortglömt… 

 

• Sci Fi+LU 

Fredrik Ekengren kommer 9/9 kl. 12 och föreläser om sina specialämnen, arkeologi 

och specialaren på hur man misshandlar kunskap. 

 

• Populär Astronomi 

Vi kommer köpa in en låda av tidningen för att sedan sälja vid våra aktiviteter. 

 

• Messiermaraton 

Vill vi vara en del av! 

 

• Hantverk 

En effektiv grupp har ringt runt och haft sig och då kommit fram till hur våra teleskop 

ska fördelas i de hus vi ska bygga. 

2 nya hus ska byggas, 6x4 meter, kortsidor mot norr/söder, taket dras av norrut, man 

går in norrifrån. 

Huset längst västerut får avskjutbart tak. 

Huset längst österut blir ett dome-hus (!!), Ø2.7 meter. 

Dome-märken som är alternativ för oss är;  

Scope Dome 

Pulsar 

Bader 

Frågan är hur vi ska få en dome till Plönninge, och vilken vi ska ha. 

Mötet uppmanas till att kolla på forum och annat för att få reda på vilken dome som 

kan passa oss, samt hur man får dem på plats. 

Vi kommer ta hjälp av Göran Bengtsson, Bygghjälpen AB, för att bygga våra nya hus. 

 

• Science Safari  

Åker ur det nuvarande garaget på grund av att det ska användas till andra ändamål. 

Föreningen får istället tilldelat sig garaget jämte våra lokaler (på andra sidan). 

 

• Fest 

Vi ställer till med fest! Lördag 12/8 föreslås och godkänns! 

 

  



 

Vad vill medlemmarna att föreningen anorndar till hösten? 

Kurs i astrofotografering 

Stefan & Arne (& Maria?) plockar upp idén som fanns för något år sedan, att berätta om 

och visa. 

 

Hur fungerar teleskopen 

Något vi kan gå igenom när vi fått upp våra teleskophus. 

 

Filmkväll! 

Vi kollar på exempelvis The Martian, efteråt diskuterar vi filmen. 

MED POPCORN 

 

CERN 

Vi ska se över alternativet att någon gång kanske åka till CERN... men vi börjar med att 

försöka få en föreläsare från CERN till oss. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


