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Höstens program 
Den mörka och mysiga hösten står nu för dörren. Ett antal aktivite-
ter väntar på sitt genomförande. Alla aktiviteterna går av stapeln i  
vår gård, Albogården, som ligger vid gatan Lärje Albogård. 
 

 
 
Lördagen den 19 september klockan 11.00 – 14.00 
Höstdag Sedvanlig höstdag, då vi serverar kaffe och våfflor, har 
lotterier och säljer lite av varje. Vidare kan ni gå runt och se på våra 
föremål och foton. Personer från Inlands Släktforskare kommer att 
informera om och hjälpa till med släktforksningsfrågor. Vidare 
kommer Göran Werner att berätta om vikter, vågar och besman. 

 
Torsdagen den 22 oktober klockan 19.00 
Sång- och musikunderhållning Stämbandet kommer och underhål-
ler oss med sång och musik. Kaffe med dopp serveras och lotter 
säljs. 
 
Lördagen den 14 november från klockan 12.00 
Ljusstöpning.  Ni får möjlighet att själv stöpa era advents- och jul-
ljus. Anmälan till Christina eller Göran på tfn 58 11 16.   
 
Torsdagen den 10 december klockan 19.00 
Julfest med Luciatåg Luciatåg med elever från Backatorpsskolan 
med frejdefull sång. Kaffe med lussekatt serveras och lotter säljs. 
 
 
Styrelsen 
Ordförande  - 
V ordförande Kaj Lindblad 775 00 71 
Sekreterare Göran Ingemarson 58 11 16 
Kassör Christina Melin 58 11 16  
Ledamöter Sven Andersson 52 23 04 
  Bo Gustavsson 52 15 74 
  Lennart Hillqvist 52 29 93 
 Bo Persson 52 84 12 
 Göran Werner 52 91 47 
Suppleanter Britt Artegren 51 91 22 
  Dick Dahlberg 52 68 63 
   
Albogården   58 27 26 
 



 
 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har planerat in möten till måndagarna 28/9, 26/10, 30/11. 
Har ni spörsmål, som ni vill ventilera med oss, så kan de tas upp vid 
dessa möten. Hör gärna av er till någon i styrelsen. 
 
Medlemsavgift 
För år 2015 är medlemsavgiften 100 kronor för enskild medlem och 
120 kronor för familj. För dig, som enligt våra anteckningar inte betalt 
för i år, bifogas ett inbetalningskort till vårt plusgiro 437 90 85 - 6.  
 
Arbetsdagar 
Det är många saker som behöver göras på Albogården, både invändigt 
och utvändigt, för att hålla den i gott skick. Även föremålen i Mjölke-
boa behöver ses över. En annan viktig sak är våra foton, som behöver 
förses med text om vad de föreställer. Eller också kommer man bara 
för en pratstund. Därför samlas intresserade personer numera varje 
onsdag klockan 10.00 och håller på några timmar. 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 och varierat vinstutbud. 
 
Vi bodde i Backa – berättelser från förr 
Vår nya bok säljer en hel del, men det finns ännu exemplar att köpa. 
Priset är 100 kronor. Kom till Albogården och köp eller ring Göran och 
Christina på telefon 031-58 11 16. 
 
Sedan sist 
Här kommer lite om vad som hänt i föreningen sedan sist.  
 
 

 
 
 
 
Albogården 
Under sommaren har större renoveringsarbeten gjorts på takutsprången. 
Gamla bräder har bytts ut och allt är nymålat. Så även norra långsidan. 
En ingående fönsterrenovering har starta och kommer att hålla på en 
bra tid framöver. Detta syns då aktuella fönster får skivor uppsatta.   
 
Sång- och musikunderhållning 
En trio ur Brunnsboknuten sjöng och spelade gamla goa låtar och vi 
fick även tillfälle till en hel del allsång också. 
 
Göteborg i konsten 
Lars-Olof Lööf hade denna gång tekniken på sin sida. Vi fick en intres-
sant bild av hur Göteborg speglat sig i den gamla konsten och hur man 
förr tog fram konstföremålen. 
 
Årsmöte 
Vid årsmötet avgick Gunnar Svensvik och Ingrid Aronsson. Ingrid, 
som varit aktiv i föreningen i 20 år, varav nio som ordförande, utsågs 
till hedersmedlem och fick motta en ”guldnyckel” till Albogården. 
Verksamheten 2014 hade gett ett gott överskott, som väl behövs i på-
gående renoveringsarbeten. Efter mötet gjorde Kaj Lindblad och Dick 
Dahlberg  en redovisning av pågående intervjuarbeten med gamla 
Backabor. 
 
Vårdag 
Denna genomfördes på likartat sätt som tidigare med kaffe och våffla, 
lotteri och försäljning samt information och diskussion om släktforsk-
ning med Inlands släktforskare. Besöksantalet verkar dock var gott i 
det fina vädret. 
 


