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Höstens program 
Den mörka och mysiga hösten står nu för dörren. Vi har nu lite 
annorlunda program med lite nya aktiviteter. Alla aktiviteterna går 
av stapeln i  vår gård, Albogården, som ligger vid gatan Lärje Al-
bogård om inget annat anges. 

 
Lördagen den 24 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 släktforskningsfrågor.  

 
Tisdagen den 4 oktober klockan 18.00 
Studiecirkel om kartor mm i Backa. Vi startar en studiecirkel om 
detta som en fortsättning på tidigare träffar. Se vidare bifogat blad. 
 
Torsdagen den 20 oktober klockan 19.00 
Om livet i Nya Lödöse på 1500 talet - dagens Gamlestaden-.   
Kristina Carlsson berättar om vad som framkommit vid de senaste 
utgrävningarna i området. 
 
Torsdagen den 3 november klockan 19.00 
Choklad- och vinprovning. Vår Martin Andersson, en mycket kun-
nig provare, lotsar oss bland olika chokladvarianter. Se vidare bifo-
gat blad.  
 
November månad 
Båtsmansutställning. Under november är vår utställning om båts-
män placerad på Backa bibliotek för allmän beskådan. 
 
Lördagen den 12 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 8 december klockan 19.00 
Julfest med Luciatåg. Luciatåg med elever från Backatorpsskolan 
med frejdefull sång. Kaffe med lussekatt serveras och lotter säljs. 
 
Våren 2017 
Kurt Malm har haft kontakt med Backagården I Träslövsläge. En 
resa dit skulle vi gärna planera till våren 2017. Är ni intresserade? 
Kontakat då Kurt på telefon 073-905 29 72  
 



Styrelsen 
Ordförande  Kaj Lindblad 775 00 71 0705-84 06 33 
V ordförande Lennart Hillqvist 52 29 93  0733-87 24 53 
Sekreterare Göran Ingemarson 58 11 16  0706-51 70 34 
Kassör Christina Melin 58 11 16  
Ledamöter Sven Andersson 52 23 04  0767-75 20 84 
  Bo Gustavsson 52 15 74  0705-85 99 00 
  Bo Persson 52 84 12  0705-18 72 21 
 Göran Werner 52 91 47  0702-02 19 19 
Suppleanter Britt Artegren 51 91 22 
  Dick Dahlberg 52 68 63  0705-26 86 34 
  Bengt Hesslund 58 18 88  0703-16 64 26 
Albogården    58 27 26 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har planerat in möten till måndagarna 26/9, 31/10, 28/11. 
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 2016 är medlemsavgiften 125 kronor för enskild medlem och 
150 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. 
 
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.  
 
Från Kvillesund till Kvilledal - historia, nutid och framtid berättade 
John Thulin om kring en bok med denna titel och visade bilder ur 
den.  

 
Timmermän och Albosnickare berättade Bernt Johansson  om  och 
visade bilder om hur man byggde hus förr. Hur man högg ner timmer 
uppe i Ale, satte upp huset för att sedan plocka ner det och fraktade 
ner det till beställaren. Så skedde det med Albogården.  
 
Årsmöte har hållits och styrelsen blev enligt ovan. Efter mötet kåse-
rade Göran Werner kring Ostindefararen Götheborg och en resa hon 
gjorde.  
 
Vårdag med sedvanliga aktiviteter som försäljning, kaffe och våfflor, 
lotterier samt visning av föremålssamling och foton har genomförts. 
Även en poängpromenad gjordes. Dessutom fanns det möjlighet till 
hjälp med släktforskning, egen sådan eller mer allmän.  
 
Albogården 
I vår och sommar har aktiviteterna i Albogården varit mycket stora. 
Detta till stor del tack vare våra driftiga och kunniga medlemmar, Mar-
tin Andersson och Sven-Erik Eliasson. Vårt högprioriterade projekt 
Fönsterrenovering är igång. Norra gaveln har blivit grundligt skrapad 
och därefter målad  tre gånger. Den täta stenkistan för köksavlopp har 
gjorts om. Staket och grindar har tillverkats och satta upp, så åtskilliga 
timmar har många medlemmar lagt ner på ideellt arbete. 
 
Som extra lök på laxen passade vår varmvattenberedare att springa läck 
i mitten på juli. Vattenskadorna blev tämligen omfattande och mycket 
fick bytas i köket. När vi ändå var igång, beslöt vi att rusta upp köket 
med bl.a. en diskmaskin och ytterligare kylskåp. Nu hänger värmepan-
nan och varmvattenberedaren inne på en toalettvägg och går de läck, så 
finns det en golvbrunn där! 
 


