
Verksam hets berättelse för Fri I lesås -i-a nda H em byg ds g i I I et för

Gilleb styrelse har underverksamhebåret bestått av av :

Roland Lagesson ordförande Göthe lngvarsson sekreterare
Nils Svensson kassör Lena Greenwood vice sekreterare
Svenne Classon ord. ledamot Lilly Haraldsson ord. ledamot
Lars Akerberg ord. ledamot
Sven Gustafsson suppleant Lennart Karlsson suppleant (avled 2017)

Webbansvarig: Gunilla Axelsson

Festkommittå under 2017 -18
Margareta Einarsson Elvy Johansson Birgit Karlsson

'^' Anita Karlsson Ulla Maijanen Berith Olsson
Kerstin Rolandsson

12 mars 2017:Arsmöte hölls iLanda hembygdsgård den med 35 närvarande medlemmar.
; Mötesordförande valdes Hans Johansson oin Bengt Gullbrandson som sekreterare.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollforda möten. Under verksamhetsåret har
Gillet arrangerat ett flertal publika aktiviteter, mestadels i och kring vår hembygdsgård i Snogge.
30 april: Valborgsfirande vid Landa hembygdsgård med vårtal av Christina Glemme-Wannebo,
och vårkase. Ca 125 deltagare.
27 maS arrangerades en fin vårpromenad från Snogge till Sjögärdes golfbana och via fina stigar
ner mot Älekärr och åter till utgångsplatsen. 6 personer deltog.
6 juni : Sveriges Nationaldag firades ihop med friluftsgudstjänst vid Snogge (31 besökare).
{7 iuni : Frillesås-Landa hembygdsgille svarade för informationsverksamheten på Nordhallands
Hembygdsmuseum. Antal besökare 10 st.
28 juni. lnstallation av bergvärmeutrustning. lnstallation utförd av Rörfix iVeddige.
4 juli : lnvigning av gemensam utställning för fem Nordhallands Hembygdsföreningar. Göthe
och Lena hjälpte åt med Gillets delav utställningen.
10 och 15 juli : Slåttergille resp._stackning av hö vid Kung Frilles gravplats. 12 personer deltog.

: Under juli månad:r 
Christer Samuelson hade vid flyttstiidning funnit en bokförings- och rapportbok för folkskolorna
Mllan och Snogge, upprättiad under åren 1872-1940.
2-'!0 aug. Distribution av ca 180 exemplar av jubileumsskriften av "Vår bygd".
t9 aug. Deltog vid Föreningsrådets dag på Kung Frilles torg. 100tal besökare./1\ 6 augusti: Hembygdsgården dag (100-års jubileum) och den vandringsled, som Göthe har
rekognoserat, invigdes högtidligt denna dag och uppkallades till "Göthe stig'. Visning av
museum, biodling och bild- och textdokumentation. Ca 200 besökare och 20-talarrangörer.
I augusti månad: Utdelning av medlemsblad nr 106 (Jubileumsbok) ca 180 exemplar.
1 okt. Merafta med ca 50 deltagande och mat och kaffe efter äldre recept.
26 okt. Lena Greenwood redovisade en uppteckning av gamla ordspråk.
{1 nov. På Arkivens dag hade vi öppet arkivet, visade släktforskningsprogram, Gtithe berättade
från en resa och en skärmutställning om lrene Karlsson visades och lockade ca 25 besökare
plus gillets personal om 8 stycken-
Gillet ha deltagit i Nordhallands Hembygdsförenings frågesporttävlingar med en fin Gplacering.
3 dec. Bjöd vi in tillett julpyntat Snogge, till adventskaffe med idel hembakat. Ca 80 gäster och
15 arrangörer.
{3 jan. 2018= Göthe och Roland dettog i konferens om engagemang för "Bam & Unga",
anangerat av Halländska hembygdsrörelse och riksföreningen.
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**"febr. 2O182 Bildvisning - Landa socken, Sintorp och Borekulla, samt Lurendal i Frillesås s:n
fräflst illda av GunillaAxelsson resp. Lena Greenwood.
Sltqen: Under verksamhetsåret : i samarbete så har en ny skogsvårdsplan upprättats, och
gallring på 3 områden kunde utföras under november månad. Röjning på 5 områden samt
slutiawerkning på ett litet område i södra delen av fastigheten Snog ge 1:12 - 1:17. Biodlingen
hade problem med att alla bisamhällen dog ut under vintem, och nya kunde anskaffa.

Biodlingen har drabbats av att de tre samhållen vi hade 2016 dog ut, och Svenne & Co fick tag
på ett nytt och kunde sedan dela detta och fårtvå nya- Under sommartiden 2017 har de
utuecklats bra, och vi hoppas aft de skall övervinfa. Bigruppen har lagt ner ett fint arbete.
Skogsvårdsplan över våra skogar har upprättats av Södra skogsägama, och av denna plan har
endast §ningsarbetet (3,9 ha) kunnat ufföras p.g.a att markema inte varit frusna för att kunna
böra skogsmaskiner. Kvar är 18,1 ha av gallring och 0.4 ha av slutawerkning.
VA-anläggning: Löftadalens VA-förening håller på med utbyggnad av VA.system (vatten och
avlopp) inom Löftadalen/ldala och harfått rätt att nyttja mark inom Snogge 1:12 och 1:21.
Arbetet är inte sluttört.
Nordhallands Hembygdsförening : Gillet harvarit medverkande vid 10 s§relsemöte vid under
verksamhetsåret och dettagit vid föreningens museets öppethållande under två lördagar, samt
vid marknadsdagar i Kungsbacka. Förenings årsmöte hölls i Lindome den 27 apnl2017 .

Festkommitt6ns funktionärer i har lagt nerett stort aöete med aft hålla rent i husen och
dessutom försett alla besökare till dukade kaffe- och andra festligheter.
Underhåll : Kurs i byggnad och reparation av stenugnar samt skötsel och eldningsteknik, och
underhåll av byggnader och trädgård sköta av frivilliga ut någon anmodan eller påstötningar.

Styrelsen vill härmed framföra ett stort tack till ALLA som medverkattill Gillets arbefen.
Frillesås 2018-03-07


