
Aspö-Tosterö Hembygdsförening får härmed avge 
följande verksamhetsberättelse för år 2016:

Styrelsens sammansättning!! ! ! ! Mandat till och med

Hans Nyqvist! ! ! Ordförande!! ! 2016
Gunnel Lord! ! ! Ordförande!! ! 2016
Inger Öberg! ! ! Kassör
! ! ! ! ! Sekreterare! ! 2016
Göran Egerquist!! ! Ledamot! ! ! 2016
Gun Nyqvist! ! ! Ledamot! ! ! 2016
Ove Sjöberg! ! ! Ledamot! ! ! 2016
Cecilia Karlström!! ! Ledamot! ! ! 2017

Inger Öberg! ! ! Ombud till Vuxenskolan

Göran Egerquist!! ! Museiansvarig
Inger Öberg! ! ! Arkivansvarig

Anders Palmblad! ! Revisor
Göran Wengland!! ! Revisor
Torbjörn Rydberg! ! Revisorsuppleant
Bo Fredriksson! ! ! Revisorsuppleant

Lena Jansson! ! ! Valberedning (sammankallande)
Frida Jansson! ! ! Valberedning
Brigitte Jahn! ! ! Valberedning

Föreningens aktiviteter under året:

Ängsgruppen
Ängsgruppens arbete har fortsatt.
Ängen fagades vid tre tillfällen under april.
I juni genomfördes den årliga blomsterinventeringen. 
Slåttergillet hölls i augusti. Då slogs ängen med lie. Därefter fick höet ligga 
och torka och det vändes under tiden. När höet torkas avlägsnades det från 
ängen och får kom och betade den. Fåren som betade var väldigt 
rymningsbenägna och fick därför tas därifrån redan efter fjorton dagar.



Oknöbadet
Städning vid Oknöbadet i samarbete med Aspö Bygdegårdsförening har 
genomförts som vanligt. Tillsyn av badet, en familj har ansvar varje vecka 
enligt uppgjord turlista samt fyra gemensamma städkvällar under sommaren.

Gislestenen
I april genomfördes röjning vid Gislestenen. Fem personer deltog.

6 juni - Nationaldagen
Sveriges Nationaldag firades vid Säby Trädgård i samarbete med Aspö-
Tosterö Centeravdelning och Aspö-Tosterö Centerkvinnor.
Samling vid Aspö Kyrka för avfärd klockan 11.00 för de som ville åka lövad 
skrinda. Högtidstal samt Nationalsång.
Uppslutningen var mycket god och för musiken svarade gruppen Glatt och 
Blandat.

10 juni - Kyrkogårdsvandring
En vandring på Aspö Kyrkogård där Inger Öberg guidade.Ett tiotal personer 
deltog.

27 juni-9 juli - Öppen Kyrka
Samarrangemang med Strängnäs Domkyrkoförsamling med Aspö. Man 
kunde välja att gå en egen tur i kyrkan eller ta hjälp av någon av guiderna. Ett 
hundratal besökare kom.
Ungdomar stod för kaffeservering i kyrkan.
Hembygdsmuséet, som är öppet för besökare under samma tid, fick besök av 
ett fyrtiotal personer.

10 juli - Hembygdsgudstjänst
Öppen kyrka avslutades, som traditionen bjuder, med en Gudstjänst i Aspö 
Kyrka. Kyrkoherde Christofer Lundgren höll predikan. Därefter bjöds det på 
kyrkkaffe i Aspö Bygdegård. 25-30 personer deltog.

4 december - Tomteträff
Traditionsenlig tipspromenad till stugan där tomten tog emot alla barn och 
deras önskelistor.
I Aspö Bygdegård serverades risgrynsgröt och skinksmörgås samt kaffe och 
pepparkaka.
Torbjörn Rydberg och Katarina Stål-Kaltea underhöll med julmelodier. Drygt 
20 personer deltog.



Övriga aktiviteter under året:
Styrelsemedlemmar har deltagit i sammanträden med Strängnäs 
Hembygdskrets och Sörmlands Hembygdsförbund.

Inventering av museiföremål samt flytt av vissa föremål till det förråd som 
föreningen hyr av Carl af Ugglas har genomförts.

Kulturarvsforum i april - Inger Öberg deltog

Birgitta Karlsdotter och Inger Öberg har under året fortsatt att arbeta med 
Bygdeband.

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten.

Medlemsantalet har under 2016 uppgått till 154 stycken.

Styrelsen vill till sist framföra sitt varma tack till alla medlemmar som på olika 
sätt visar intresse, tar del av, och stöder vår förening.

Strängnäs i februari 2017

Hans Nyqvist! ! Gunnel Lord! ! Inger Öberg

Gun Nyqvist! ! Göran Egerquist!! Ove Sjöberg

Cecilia Karlström


