
 

 

Preliminär verksamhetsplan för Bredsättra-Sikehamns 

Hembygdsförening 2019 

Under våren/sommaren 2019 fortsätter försöken att få medel till en genomgripande renovering av 

Sockenstugans yttre. Yttertak, väggar och fönster är i stort behov av uppfräschning och bidrag har 

sökts från Länsstyrelsen och Sparbankstiftensen Öland. Vi väntar på svar. Går allt i lås kan en 

kontrakterad entreprenör starta arbetet senare i sommar. 

Den ”nya” hemsida startades vid nyår. Här behöver vi hjälpas åt med att fylla den med intressant 

innehåll. 

Föreningens nio väderkvarnar inventerades 2017 och det finns en hel del att ta tag i. 

Kvarnkommittén behöver säkert förstärkas med fler intresserade för detta arbete. Ett litet 

startkapital finns. 

Fotodokumentation av hembygdsföreningens samlingar påbörjas med det som finns i lillstugan. 

Förra säsongens diskussion med Borgholms kommun/BEAB angående hanteringen av toaletterna 

fortsätter även i år. Latrintömningen vid Kapelludden lär fortsätta tills ett alternativ blir aktuellt.  

Efter Grethes och Ians fantastiska arbete med onsdagkaféer under flera år, tar vi nu en paus. Detta 

för att försöka hitta lika intressanta bidrag som vi varit bortskämda med hittills. Förslag för framtiden 

mottages med tacksamhet av styrelsen. 

Grillplatsen vid Kapelludden till Eddy Axelssons minne färdigställs. Den stora brandrisken förra 

sommaren stoppade arbetet. 

Mars Årsmöte i Sockenstugan den 17 mars 2019 kl. 18.00. 

April Valborgsmässoeld i Bredsätra by tisdag den 30 april kl. 20.00. 

Maj Vårstädning vid Kapelludden söndag den 12 maj kl. 10.00. 

 Vårstädning vid Sockenstugan söndag den 19 maj kl. 10.00. 

Juni Midsommarafton vid Sockenstugan den 21 juni kl. 10.00. 

Juli Byvandring i Skedstad under ledning av Bert-Ola Johnsson och Ingrid Jonsson. 

Loppis i Karamelleriets garage startar måndag den 8 juli kl.12.00 och pågår i ca två 

veckor. 

Sockenstugan. Textilt med utställning och försäljning; Varpflätan och Grethe Wilke 

textilt återbruk 19 -21 juli. 

Augusti Grillafton vid Sockenstugan, tid ej bestämd. 

September Ölands Skördefest i Sockenstugan med Skördeskafferi och Varpflätan den 27-28 

september och försäljning av lufsa lördag den 28:e. 



Oktober-November Kafékvällar planeras. 


