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Avtal/överenskommelse mellan historiebeskrivare 
för Torslanda flygplats och Björlanda-Torslanda 
hembygdsförening 

 
Mellan representanter för historiebeskrivning Torslanda flygplats (nedan ibland kallad ”gruppen”): 
 Jan-Erik Wetterholm 
 Thore Kristoffersson 
 Björn Kärf 
 Lars Ekström 
 Nils-Olof Andersson 
 Sven-Erik Davidsson 
 
samt Björlanda-Torslanda hembygdsförening har upprättats nedanstående avtal/överenskommelse. 
 

Bakgrund  
Ett stort arbete ligger bakom framtagandet av boken Flygplatsen på Framsidan – Historiska minnen 
från Torslanda. Gruppen som tagit fram allt material har vänt sig till Björlanda-Torslanda 
hembygdsförening för att höra efter om det finns ett intresse av att inför framtida generationer 
förvalta och tillgängligöra det material, som är framtaget. Svaret från hembygdsföreningen var 
mycket positivt. Ett möte genomfördes 2011-10-10 då representanter från de bägge 
organisationerna träffades och huvudsakliga riktlinjer drogs upp. 
 

Syftet med avtalet/överenskommelsen 
Alltid när ansvar för något övergår från en organisation till en annan, och många människor är 
inblandade förekommer otydligheter, missuppfattningar och olika tolkningar. För att undvika sådana 
problem kan ett skriftligt avtal/överenskommelse ge klara besked om vad som gäller. En 
förutsättning är dock att bägge parter är överens om formuleringarna i avtalet/överenskommelsen.  
 
Bägge parter utser två personer vardera som undertecknar avtalet. 
 

Hembygdsföreningens intentioner 
Hembygdsföreningen har haft fokus på att samla på saker, bilder och dokument som beskriver den 
jordbruks- och fiskeepok som präglat Torslanda under många år. För Torslanda har under drygt 50 år 
även flyget varit en mycket viktig epok. Hembygdsföreningen har endast haft en liten del av insamlat 
material kring denna epok. 
 
Genom tillgång till ytterligare material från flygets historia kommer hembygdsföreningen att satsa på 
att exponera flygets historia. Detta är inte på något sätt i konflikt med de stadgar som redan finns i 
föreningen. 
 
§ 1 Föreningens ändamål 
Föreningen skall verka för att inom Björlanda och Torslanda församlingar tillvarata och vårda 
minnen, traditioner och föremål, samt att även i andra avseenden verka för hembygdsvård. 
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Återstående exemplar av boken 
Hembygdsföreningen införskaffar böcker från förlaget, som de använder till försäljning tillsammans 
med de andra böcker hembygdsföreningen säljer. Dessutom kan hembygdsföreningen använda 
boken till lotterivinster i samband med olika aktiviteter. Boken kommer även att finnas i det rum där 
hembygdsföreningen har ställt ut bilder från flygepoken. 
 
Om tillfälle ges kan hembygdsföreningen överta hela lagret, men för tillfället är kostnaden för detta 
för stor (cirka 30.000 kronor). 
 

Hemsida 
Hembygdsföreningen skaffar en ny domän där allt material om flygets historia läggs upp. Namnet på 
domänen blir www.torslandaflygplats.se 
 
Hembygdsföreningen blir ägare till denna domän och står också för de löpande kostnaderna. 
 
Den information som tidigare funnits på sidan www.esgb.se är redan upplagd (till att börja med som 
en del av hembygdsföreningens hemsida www.amhult-lyse.se) och kommer att vidareutvecklas. 
Vidareutveckling kommer att vara av två slag: 

1. Utökning av antal bilder, kartor, texter mm. Detta görs genom att kompletterande 
information sänds till webredaktör, som inför kompletteringarna. 

2. Ytterligare funktionalitet. Vem som helst kan lägga förslag och önskemål på utökad 
funktionalitet. Beslut om vad som skall göras handlar ofta om ekonomiska bedömningar och 
fattas av webredaktör tillsammans med styrelsen för hembygdföreningen. 

 
Webbredaktör är någon av hembygdsföreningens styrelse utsedd person och behöver inte vara 
samma person som är ansvarig för sidan www.amhult-lyse.se  
 
Ägarna av bilderna som finns på hemsidan har redan godkänt publikation på nätet. Det finns ingen 
anledning att tro att någon skulle ha invändningar för att hembygdsföreningen tar över ansvar för 
hemsidan. 
 
Om någon önskar få en högupplöst bild av dem som finns på hemsidan, skall man vända sig till 
webbredaktör, som sedan undersöker vilka rättigheter som gäller för respektive bild. Se även under 
avsnittet Bilder. Hur man begär en bild skall framgå av hemsidan. 
 

Bilder 
Det finns väldigt många bilder rörande flyget som är inskannade under årens lopp. Även bilder som 
inte varit publicerade på hemsidan. För att bevara dessa bilder tar hembygdsföreningen ansvar för 
att de inskannade bilderna förvaras på ett säkert sätt för framtiden. Hembygdsföreningen har ett 
system kallat Sofie, där bilderna kan klassificeras och återsökas.  
 
Backup finns i flera exemplar, bl.a. på hårddisk typ NAS samt hos Uddevalla museum. 
 
Rättigheterna för bilderna förutsätts enbart gälla publicering på hemsidan. Hembygdsföreningen 
kommer själva att ansöka hos varje rättighetsinnehavare om utökad rättighet önskas. (Det kan gälla 
publicering i Torslanda-Tidningen eller hembygdsföreningens årsskrift.) 
 
Hembygdsföreningen har som ambition att söka rättigheter för alla bilder, men kan inte garantera att 
alla rättighetsinnehavare kan nås då många kanske bytt adress eller inte längre är i livet. 
 

http://www.torslandaflygplats.se/
http://www.esgb.se/
http://www.amhult-lyse.se/
http://www.amhult-lyse.se/
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Om ytterligare bilder finns som ännu inte är skannade så kan hembygdsföreningen hjälpa till med 
detta. Originalen skall därefter återlämnas till rättighetsinnehavarna om de så önskar. 
 

Klipp och övrigt material 
Gruppen har samlat in ytterligare material som vid senare tillfälle kan överföras till 
hembygdsföreningen. Det kan handla om tidningsklipp, gamla biljetter och kartor i olika 
lagringsformat. Detaljer kring hur detta kan gå till behöver inte regleras i detta dokument, utan 
hembygdsföreningens ordinarie rutiner gäller vid sådana tillfällen. 
 
 
Utsedda undertecknare är överens om allt som står i avtalet/överenskommelsen enligt ovan. 
 
 
Torslanda 2011-11-21 
 
För Gruppen utsedda För Björlanda-Torslanda hembygdsförening 
 
 
 
Nils-Olof Andersson Urban Jansson 
 
 
 
Lars Ekström Lasse Andersson 


