
 

 

ÅRSBERÄTTELSE 2013 
avgiven vid Eke hembygdsförenings 63:a årsmöte  

vid Ronnings  söndagen den 23 februari 2014 

 
Ännu ett verksamhetsår i Eke hembygdsförening kan läggas till handlingarna 

Mycket under året har handlat om vårt nya kakelmakeri och fibernätutbyggnaden i socknen. 

Den 10 augusti invigde Gotlands Hembygdsförbunds nye ordförande Majvor Östergren vårt          

kakelmakeri i närvaro av ca 60 personer. Vårt projekt har bl a lyfts fram i förbundets tidning 

Spördagar nr 2, 2013 samt när lokalradions Gotland Runt var i Eke den18 september. 

Fibernätet driftsattes den 17 januari. I Klockargårdens ladugård har föreningen utan 

hyreskostnad upplåtit plats för en s k fibernod. Avtal med Rone - Eke fiberförening har 

skrivits. Till Klockargården har vi som motprestation fått inaktiv fiber framdragen till ett 

värde av 19000 kr. Tack vare stora ideella insatser i bygdens tjänst av Mats Hallvede, 

Gudings, och hans medhjälpare , har vi förhoppningsvis fått en teknik som bidrar till att 

fördröja en fortsatt avfolkning av landsbygden. Vid årsskiftet 2012/2013 fanns det 61 

personer folkbokförda i Eke. Det är en minskning med 3 personer sedan föregående årsskifte. 

Medelåldern i Eke är hela 51,6 år , vilket är en hög medelålder jämfört med 43,9 år för hela 

Gotland. Endast 6 socknar har högre medelålder än Eke. Glädjande nog har det dock under 

året fötts ett barn i vår socken. Det var tre år sedan det senast hände. Glada föräldrar till 

Nanny är Peter och Anna Lindström, Petsarve. 

Under året har vår medlem Rolf Söderström, sommarboende på Bölske 1:40 sedan 1980, 

lämnat oss. Vi minns hans berättarglädje och hans alltid så glada uppsyn när han sågs på 

föreningens aktiviteter. Frid vare över hans minne. 

 

Styrelsen, årsmöten m m 

Eke hembygdsförenings styrelse har under året bestått av följande personer: 

Dan Lundgren, ordf. Staffan Berggren, vice ordförande och biträdande kassör, Petra Schnell, 

sekr, Kjell Ekvall, kassör, Roger Lundberg, medlemsförvaltare, och ledamöterna Göran Ström 

och Katinka Schröder. Ersättare har varit Tove Nilsson, Birgitta Wahlgren och Lars Forsberg. 

Hemsideansvarig Webbmaster har varit Göran Bölske. Föreningen uppvaktade vår 

hedersledamot Rune Andersson, Petsarve, på hans 80 årsdag. 

Värd för Klockargården har varit Dan Lundgren. Värd för hembygdsmuséet och skoldassen 

har varit Staffan Berggren.  

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under året. Medlemsavgiften har varit 80 

kr per medlem eller 200 kr per familj. Under året har 135 personer personer betalat sin 

medlemsavgift, vilket är samma medlemsantal som året innan. Årsmötet hölls på 

Sudercountry tillsammans med Rödakorskretsen söndagen den 24 februari.16 personer hade 

mött upp. På Gotlands hembygdsförbunds årsmöte 14 april i Vamlingbo deltog Dan Lundgren 

och Göran Ström. På förbundets hembygdsträff på Kupan i Hemse 13 februari deltog Dan 

Lundgren, Petra Schnell, Katinka Schröder och Staffan Berggren. 

 

 

Programverksamheten 

 

Byänget fagades den 20 april. Endast 7 deltagare kom, trots det fina vårvädret. Lars och 

Anita Forsberg bjöd på klucku tei.  

 



På arbetsdagen den 11 maj mötte bara 4 personer upp. Vi målade trädgårdsemöbler och 

städade i våra lokaler. Vi hann med det mesta utom tjärsmorning av de nya grindarna. På 

eftermiddagen bjöd Sonja och Hasse Eriksson, Alveskogs, oss tacksamt på otendag,  

Vårutflykten söndagsmorgonen 18 maj cyklade 6 deltagare runt i Eke och sökte upp gamla 

boplatser. Kafferast hölls vid Hallbackebrunnen. Utflykten i ett strålande försommarväder 

leddes av Dan Lundgren. Efter utflykten kunde man fortsätta till vårt bulhus där Eke 

Rödakorskrets serverade sopplunch. 

Slåtter hölls i Byänget lördagen den 20 juli. Till lieslåttern kom glädjande nog hela 10 

slåtterkarlar och nästan lika många räkerskor. Änget slogs på bara två timmar. Anita och 

Johannes Forsberg bjöd på kaffe och en delikat saffranspannkaka. 

Grillfesten på kvällen hölls även i år på gamla skoltomten. Det slog väl ut, hela 60 personer 

hade mött upp denna fina sommarkväll, varav några blev nya medlemmar. Dan Lundgren 

berättade lite om Sockenmagasinet som byggdes för 100 år sedan. Festkommittén bestod av 

BirgittaWahlgren och Tove Nilsson. 

Kakelmakeriet invigdes 10 augusti i ett strålande väder. Ett 60-tal personer hade mött upp, 

däribland särskilt inbjudna släktingar till kakelugnsmakare Pettersson, Havdhem Hbf och 

Ljungs kakelugnsmakeri, Stånga. Förbundets nye ordförande Majvor Östergren invigde 

utställningslokalerna varefter vi minglade runt och drack kaffe med tilltugg. Hela projektet 

har gått på 25000 kr varav 20000 kr i bidrag från Riksantikvarieämbetet. 

Höstfesten hölls lördagen den 26 oktober i Havdhems bygdegård. 22 personer mötte upp. Vi 

åt god mat tillagad av Christine Pallin, Havdhem och lyssnade till Alexandra Pallins 

välsjungande stämma. Efter maten fick vi gissa namn på uppdukade äppelsorter. 

Festkommittén bestod av Katinka och Åke Schröder samt Petra Schnell och Gunnar 

Johansson. 

Första advent ( 1 /12) tände vi för åttonde gången en adventsgran på informationsplatsen. 

Det var 8 grader varmt, solsken och en hård nordlig kuling. Granen är tänd från första advent 

till tjugondedagen. Efter tändningen samlades 17 personer för samkväm i bulhuset, där glögg 

och kaffe serverades i brasans varma sken. Dan Lundgren presenterade Hembygdsförbundets 

årsbok  ”Från Gutabygd 2013”, där det för året finns med en uppsats av Gunilla Brogren där 

hon samtalar med Torsten Nilsson ( född vid Lingvide ,Havdhem) om ett par Ekebors  

livssöden – Signe Hallgren, född på Härvide 1:7 och Josef Nilsson, född på Petsarve 1: 34 

(Petsarvegården).Kommittén bestod av Dan Lundgren och Tove Nilsson. 

 

Klockargården 

Klockargården har under året varit uthyrd på årsbasis till Stefan och Christina Stridh, Alingsås 

Inaktiv fiber har blivit framdragen till Klockargården. Telefonledningen har tagits ner. 

Bulhuset har nyttjats vid tre tillfällen. Trädröjning har skett runt sockenmagasinet i gott 

samarbete med dess ägare Johan Jakobsson, Bölske. 

 

Hembygdsmuséet 

Under året har museet öppnats upp vid ett par tillfällen. En gammal gul och svartmålad 

vägskylt ” Eke ” som har stått på vägkanten vid skolan fram till ca 1960 har införskaffats till 

samlingarna. 

 

Informationsplatsen 

Av gästboken att döma är det en välbesökt plats. 

 

 

 

 



 

Hallbackebrunnen 

Roger Lundberg har skött gräsklippning under året.  Inga särskilda aktiviteter har hållits här 

detta år, förutom en kafferast vid föreningens cykelutflykt. Under nedgrävning av fiberkabel i 

direkt anslutning till brunnsområdet upptäcktes en tidigare okänd s k slipskåresten i granit 

med två fina sliprännor. 

 

Kvarnen 

Dan Lundgren har skött gräsklippning och städning i kvarnen. Stormen Simone  blåste den 29 

oktober av ,ett av kvarnens vingblad. Skadan är anmäld till Hembygdsförsäkringen. 

 

Torgnys efterlämnade handlingar - Bokprojektet 

Torgny Andersson har efterlämnat ett manuskript för utgivande av en skrift med sin fars 

samlade berättelser från bygden, som varit införda i Gotlands Allehanda längre tillbaka.  

Under året har arbetet fortsatt med att hitta lämpliga bilder till berättelserna. 

 

 

Vädret i Eke 2013 

Vår medlem, f d styrelseledamoten Gunnar Öberg, Lillegårdstomt, har även i år bistått med en 

sammanfattning av vädret i Eke under förra året. Rapporten finns på sista sidan. 

 

Styrelsen tackar alla som deltagit i föreningens aktiviteter och de som stött föreningen på 

olika sätt under året. Vi ser framemot ett nytt verksamhetsår med i princip samma inriktning 

som tidigare.  

 

PÅ STYRELSENS UPPDRAG 

 

Dan Lundgren 

 

 

 

 


