Hej,
Jag svarar er för styrelsens räkning.
Beslut att försöka få tillgång till Spruthuset, exempelvis som bildarkiv, fattades på
årsmötet den 12 juli 2014. Därefter har det nämnts på årsmötet och i
verksamhetsberättelsen under följande år. Föreningen har dessutom löpande, bl a på
sin hemsida, rapporterat om försöken att få Sotenäs kommun att upplåta lokalen till
föreningen. Under dessa år har inga synpunkter om att det skulle vara olämpligt att
använda den till bl a bildarkiv kommit till föreningens kännedom.
Det är precis som du skriver att bilder kan scannas in och användas digitalt. Det är
just det vi gör i Bildarkivet med avsikten att bilderna ska bli tillgängliga för alla
medlemmar. Tidigare utgjordes arkivet av några pärmar med papperskopior av bilder
som visades i Kapellet under ett par dagar per år. Sedan Intresseföreningen tagit
över ansvaret omfattar Hovenäsets bildarkiv idag ca 5.000 bilder.
Hittills har omkring 2.000 av dessa lagts in i samma digitala bildarkivsprogram som
bildarkiven i t ex Kungshamn och Smögen använder sig av. Att identifiera, bedöma,
katalogisera, scanna och klassificera bilder är moment som kräver stor noggrannhet
och uthållighet. Detta arbete har hittills bedrivits hemma hos privatpersoner, vilket
varken är effektivt eller säkert. Precis som bildarkiven i Kungshamn, Smögen
behöver vi ha en lokal med bra arbetsplatser där detta arbete kan utföras. I denna
lokal ska dessutom datorer, scanner, utrustning för backup och skrivare kunna
förvaras. Framför allt ska lokalen medge att medlemmar kan komma dit för att söka
efter bilder och man ska kunna ha arbetsmöten där.
Ett annat aktuellt exempel är den stora utställning om Hovenäsbaden som kommer
att visas under Hovenäsdagen den 15 juli och en vecka framåt. Den har krävt ett
omfattande arbete av ett flertal personer som har fått ha möten hemma hos varandra
med begränsade bildvisningsmöjligheter som följd. En gemensam arbetslokal hade
avsevärt effektiviserat arbetet.
I Hovenäset är den enda lokal som kan uppfylla dessa krav Spruthuset, som tyvärr
kräver en omfattande renovering.

Gör gärna ett studiebesök hos bildarkiven i Kungshamn eller Smögen för att
ytterligare få perspektiv på värdet av en bildarkivsverksamhet i ändamålsenliga
lokaler.
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