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Vårens program 

En nytt år står för dörren och vi presenterar nya eller nygamla akti-
viteter, som vi hoppas skall falla er i smaken. Alla aktiviteterna går 
av stapeln i vår gård, Albogården, som ligger vid gatan Lärje Albo-
gård, tvärgata till Fredenslundsvägen. ! !
Torsdagen den 13 februari, klockan 19.00 
. Göteborgska gatunamn. Lars O Carlsson kommer och 
berättar om namnen, hur de uppkommit och hur namnsättningen 
tillgår. !

Torsdagen den 20 mars, klockan 19.00 
 Med Evert Taube i våra hjärtan. Rolf Nilsson kommer och 
tar oss med i Everts värld med sång och berättelser.  
. 
Torsdagen den 24 april, klockan 19.00 
  Årsmöte Dettas är även en kallelse till årsmötet. Efter mö-
tet blir det ett kåseri av Kaj Lindblad om Backa förr och nu i ord och 
bild. !
Lördagen den 24 maj, klockan 11.00 – 14.00 
 Vårdag med sedvanliga aktiviteter som försäljning, kaffe 
och våfflor, lotterier samt visning av föremålssamling och foton. 
Dessutom finns det möjlighet till hjälp med släktforskning, egen så-
dan eller mer allmän.. !
Arbetsdagar 
Varje onsdag klockan 10.00 samlas intresserade personer och håller 
på några timmar med diverse aktiviteter Eller också kommer man 



bara för en pratstund. Föreningen bjuder dessutom på fika. Hör av er 
till någon i styrelsen för mer information. !
Lotterivinster 
På våra sammankomster förekommer det i regel lotterier. Ibland kan 
det vara svårt att få fram bra vinster. Därför tar vi gärna emot dylika 
av er för att få ett utökat vinstutbud. !
Medlemsavgift 
För år 2014 är medlemsavgiften 100 kronor för enskild medlem och  
120 kronor för familj. Var vänlig och betala in detta på föreningens 
Plusgiro 437 90 85 - 6. Ett inbetalningskort bifogas. !
Styrelsemöten 
Styrelsen har planerat in möten till måndagarna den 24 februari, 31 
mars, 28 april och 26 maj.  Har ni spörsmål, som ni vill ventilera 
med oss, så kan de tas upp vid dessa möten. Hör gärna av er till nå-
gon i styrelsen. !
Styrelsen 
Ordförande  Ingrid Aronsson 51 18 02 
V ordförande Bo Gustavsson 52 15 74 
Sekreterare Göran Ingemarson 58 11 16  

Kassör Christina Melin 58 11 16  
Ledamöter Sven Andersson 52 23 04 
 Bo Persson 52 84 12 
 Gunnar Svensvik 51 50 58 
 Göran Werner 52 91 47 

 Suppleanter Britt Artegren 51 91 22 
  Dick Dahlberg 52 68 63 

  Kaj Lindblad 775 00 71 
Albogården   58 27 26 !!

Sedan sist !
Höstdag. Årets Höstdag var de tidigare ganska lik. Flera kom och 
smakade på kaffe och våffla, köpte med sig lite bröd och en och an-
nan hade också med sig lotterivinst. Informationen om släktforsk-
ning hade många besökare. !
Duo Lars. Det blev mycket sång och skratt, när Duo Lars gästade 
oss och framförde många bekanta sånger !
Koppar. Det var många intressanta kopparmynt som förevisades. 
Vidare fick vi lära oss mycket om hur man under århundradens gång 
hanterat koppar för framställning av förvaringskärl, kaffepannor och 
grytor. !
Ljusstöpning. Även detta år fick vi till egenhändigt gjorda gren- och 
adventsljus och fick ärtsoppa därtill. !
Julfest. Så avslutades året med det traditionella Luciatåget. Även i år 
kom klass 3-or från Backatorpsskolan. De sjöng med stor frejdighet 
och inlevelse och vi hoppas på återseende. Kaffe och lussekatter 
smakade bra därefter. !
Albogården 
Som ni kanske har märkt, så pågår nu renovering av taket. Det är en 
del bräder, som har ruttnat på höger framsida. Detta har sannolikt 



uppstått efter det läckage, som upptäcktes för ett antal år sedan, då 
trasiga ränndalar fick åtgärdas. Detta kommer att innebära ett större 
uttag ur vår kassa, men det bör vi klara. Annars vet vi inget mer, än 
att målningen behöver kompletteras under våren/sommaren.  !
Böcker 
Ni kommer väl ihåg att vi har böcker att sälja. Det är Natur och folk i 
Backa på Hisingen för 250 kronor och Vi bodde i Backa – berättelser 
från förr för 100 kronor. Kom till Albogården och köp eller ring till 
Christina och Göran så skickar vi boken.


