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Verksamhetsberättelse för Kastlösa hembygdsförening år 2018

Styrelsens sammansättning under året
Ordf Monika Rasch
Sekr Stefan Karsvall
Kassör Eva Wikström
Ledamot Staffan Arvegård
Ledamot Gunilla Carlsson
Ledamot Lars Björklind
Ledamot Elisabeth Bäckström

Ersättare Anders Collin
Ersättare Göran Lundström

Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten under året.

Årsmöte hölls den 11 april 2018 i Kastlösa skola. Efter förhandlingarna berättade Lars 
Andersson, Smedby hembygdsförening, om filmprojektet Kyrkan och Bygden – en 
dokumentation av människor, miljöer och händelser på södra Öland 1947-1961. Filmen om
Kastlösabygden visades. En DVD med de fem filmerna kunde köpas vid mötet. Avslutning
med buffé och lotteridragning. 31 personer deltog.

Medlemmar
Medlemsantalet uppgår vid årets slut till 165 personer. En ökning med 22 personer från 
2017.

Organisation
Kastlösa hembygdsförening är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund, Ölands 
Hembygdsförbund och Kalmar Läns Hembygdsförbund.

Medlemskap i andra organisationer
Medlem i Ölands kvarnförening, Södra Ölands hembygdsråd och i Bygdeföreningen 
Kastlösa skola.

Representation/deltagande
Deltog vid följande årsmöten: Bygdeföreningen Kastlösa skola, Ölands kvarnförening.
Ölands hbf:s höstmöte på Himmelsberga.
Utbildning för Sveriges hbf:s nya hemsida.

Ekonomi
Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 2018 redovisas i särskild skrivelse.
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Arrangemang
Under verksamhetsåret har föreningen haft 8 offentliga arrangemang.

I samband med årsmötet visades filmen om Kastlösa socken, som ingår i filmprojektet 
Kyrkan och Bygden. Lars Andersson, Smedby hembygdsförening, berättade om 
filmprojektet.

Valborgsmässofirande kunde i år inte hållas ute på Alvaret på grund av kraftigt regnväder. I
stället hölls vårtalet av Maria Wiell inne på Alvargården där ett 20-tal personer trivdes i det
annorlunda valborgsmässofirandet. 

 Gökottor ute i Penåsa hölls den 15 och 20 maj. 9 intresserade fågelskådare deltog vardera 
 dagen.

Till årets midsommarfirande kom ca 300 besökare, såväl fast- som fritidsboende 
ölänningar men även turister som blivit rekommenderade att fira midsommar i Kastlösa. 
Många var barnfamiljer. Med hjälp av deltagarna kläddes och restes stången. Därefter 
dansade barn och vuxna runt stången under ledning av spelmannen Filip Sjöman. Kaffe/te 
och saft med glass och jordgubbar serverades.

Sommarkväll i  Lundastugan den 20 juni med Gösta Friberg som berättade om kampen för 
att rädda kvar ängshöken på Öland. Cirka 30 personer deltog och fick ytterligare kunskaper
av den inspirerande föredragshållaren.

Byvandring i Kastlösa den 11 juli. En  trevlig och intressant kväll då förutom ordföranden 
även många Kastlösabor visade och berättade om sina hus. Cirka 38 personer vandrade 
genom Kastlösa i det fina sommarvädret.

På kulturarvsdagen den 8 september hade föreningen öppet hus på Lundastugan då 
styrelsen och ett par besökare berättade om delar ur Lundastugans historia. Cirka 20 
personer deltog denna fina sensommardag.

Övriga aktiviteter

Hembygdsföreningens samlingar och arkiv.
Styrelsen har under hösten flyttat arkivalier och visst övrigt material från 
hembygdsföreningens samlingar till Kastlösa skola.  Inga Kristina Ivarsson har skänkt 
föremål från sitt föräldrahem till föreningen. 

Ordföranden och sekreteraren deltog vid kulturarvsseminariet, Vad berättar en by?,  den 6 
november i Oskarshamn. Ett arrangemang i Länsstyrelsen i Kalmar och Kalmar Läns 
Hembygdsförbunds regi.
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Styrelsen har antagit en policy för alkoholförtäring och en policy för reseersättning vid 
föreningens aktiviteter.

Fastigheter
Lundastugan
Mycket av styrelsens engagemang har även detta år ägnats åt Lundastugans renovering. 
Arbetet med rivningen av torven, byte av ruttnat trävirke och läggning av ny papp på taken
på sommarkök, fähus, toa/förrådsdel, som påbörjades 2016, slutfördes och  förberedelser 
inför monteringen av sedummattor gjordes under juli och början av augusti. Sedumtaket, 
som levererades av VegTech, lades den 22-23 augusti och arbetet gick bra med hjälp av  ett
flertal medlemmar. 
Panelen på boningshusets sydgavel revs under försommaren och ersattes av ny panel under
september. 
Slutredovisning har gjorts till Stiftelsen Konung Gustav den VI fond för svensk kultur, som
har beviljat bidrag till takrenoveringen samt till Ölandsfonden som har beviljat bidrag till 
södergaveln.
  
I övrigt har  underhålls- och förbättringsarbete gjorts av trädgårdsgruppen under 
sommaren.

Kvarnarna
Nya stöttor till kvarnen i Bjärby är uppsatta. Tjärning kvarstår.

Slutord
Styrelsen vill tacka medlemmarna för gott samarbete under 2018. Ett särskilt tack till de 
medlemmar som har hjälpt till vid Valborg och Midsommar samt arbetet med 
Lundastugan. 

Kastlösa i februari 2019
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ordförande sekreterare kassör
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