
Ucklums hembygdsförening
Styrelsens verksamhetsberättelse år 2018

Verksamhetsåret 2018 har varit helt fantastiskt. Så många härliga och givande möten mellan 
människor som vi har haft, platser vi har besökt och roliga berättelser vi fått höra. Föreningens 
publika evenemang har varit mycket välbesökta och omtyckta. Ett stort antal medlemmar har 
bidragit till föreningen, dels genom ideellt arbete så som att baka äggostar och tunnbröd, genom 
olika hantverksarbeten, genom att hjälpa med att städa och röja men även genom gåvor till 
föreningen och deltagande vid aktiviteter. Utan er medlemmar är föreningen ingenting – ni betyder 
allt. Dessutom har vi haft mycket roligt tillsammans.

Den styrelse som har ansvarat för verksamheten under året är:

• Catrin Hulebäck Ledamot och ordförande
• Ingegerd Edvardsson Ledamot och sekreterare
• Eva Fredriksson Ledamot och kassör
• Bengt Hällhag Ledamot
• Börje Hultberg Ledamot
• Håkan Fredrikson Ledamot
• Kerstin Olsson Ledamot

Styrelsen har haft sju sammanträden.

Under året har styrelsen bland annat:
• Tillsett distribution av årsprogram 2018
• Uppmärksammat föreningens äldsta personer
• Ansökt och fått beviljat bidrag för installation av nytt brand- och inbrottslarm
• Tillsett installation av nytt brand- och inbrottslarm
• Omförhandlat föreningens elavtal
• Tagit fram ”Riktlinjer för hantering av register” utifrån GDPR 
• Flyttat föreningens tillgångar till Tjörns Sparbank
• Värderat vissa handlingar som förvaras i bankfacket
• Grävt ut jättegrytorna i Smedseröd och Svenshögen
• Tagit ställning till de gåvor (föremål) som erbjudits föreningen
• Målat om köket i hembygdsmuseet
• Tillsett renovering av Sköllunga kvarn
• Tillsett byggnation av träbro vid Sköllunga kvarn
• Tillsett att smedjan har tömts på föremål
• Tillsett att föreningen har ett systematiskt brandskyddsarbete och ansvarig
• Omstrukturerat materialet i föreningens arkiv
• Tagit emot besök från Ucklumskolans samtliga barn
• Donerat tre Ucklumböcker till Ucklumskolan
• Rensat vattenrännan vid Sköllunga kvarn
• Lanserat föreningens nya hemsida
• Tillsett föreningens närvaro på Facebook
• Annonserat i ST-tidningen, Radio Bohuslän och på stenungsund.se

www.hembygd.se/ucklum            www.facebook.com/UcklumsHembygd             hembygd@ucklum.nu              Sida 1



Ucklums hembygdsförening
• Publicerat en ny bok ”Berättelser om Ucklums kulturhistoria och folkliv”
• Samlat in berättelser och haft dialog med Ucklums äldre personer 
• Besvarat ett stort antal frågor om hembygden och släktforskning
• Deltagit vid träff anordnad av Bohusläns hembygdsförbund
• Tillsett att föreningen fanns representerad vid öppet hus på Fregatten
• Tillsett att föreningen fanns representerad på midsommarfirandet i Ucklum
• Tillsett att föreningen fanns representerad vid öppet hus på Ucklumgården
• Utvecklat samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan
• Utvecklat samarbetet med Hjärtums Moppedrev
• Utvecklat samarbetet med arkeologen Andreas Antelid och ”Det tillgängliga kulturarvet”
• Arrangerat tisdagsvandringar vid 24 tillfällen i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
• Planerat årsprogram 2019

Dessutom har tio publika aktiviteter genomförts under året:
14 mars Berättarafton Arkeologen Andreas Antelid
5 maj Kulturvandring Smedseröd – Tolseröd – Sandbacka
18 maj Arbetsdag
3 juni Plantbytardag Hembygdsmuseet var öppet
1 juli Veteranmopeder Hembygdsmuseet var öppet
11 augusti Kvarnens dag
22 september Kulturvandring Gårdsjön/Forskaren Hans Hultberg
19 oktober Arbetsdag
22 november Filmvisning Tjuvjägaren
6 december Kvarn(h)Jul

Medlemsantalet under år 2018 uppgick till 272 betalande medlemmar samt 8 ständiga medlemmar, 
totalt 280 medlemmar. Medelåldern i föreningen var 75 år.

2019-01-24

Catrin Hulebäck, ordförande
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