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Rapport från årsmötet
Den 3:e februari hölls årsmötet i Åbäcksholm.
Nitton personer dök upp. Beträffande valen, så
blev det mycket nytt folk i styrelsen. Ordförande
Lotta Larsson hade avsagt sig omval då hennes
tid inte räcker till för mer än skoljobb, butik och
familj. Pontus Harryson tackade för sig som
kassör och Inger Rämsberg avgick efter sex år.
Styrelsens veteran Gunvor Johansson, klev också
av styrelsen efter hela 19 år, varav fem som
suppleant.
Nyvalda i styrelsen blev Svea-Britt Nilsson, Eva
Wahlfreds samt Bengt-Otto och Madeleine
Ottosson. Efter konstituering ser nya styrelsen ut
på följande sätt:
Ordförande:
Vice ordf.:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamöter:

Hannes Carlsson
Krister Ryding
Svea-Britt Nilsson
Bengt-Otto Ottosson
Madeleine Ottosson
Ewa Wahlfreds
Gerd Carlsson

Övriga:
Revisorer:

Peter Kjell-Berger
Samuel Samelius
Valberedn.: Sture Carlsson (sammankallande)
Gunilla Emanuelsson
Vi lämnar efter oss ett år som ekonomiskt sett
inte gick oss så väl i händer. Större delen av
utgifterna var dock svåra eller omöjliga för
styrelsen att förutse, som t.ex. det förstörda
kassaskåpet vid inbrottet i midsommarhelgen.
Bara det kostade oss 8 000 kronor plus en hel del
arbete.
Styrelsen hade föreslagit årsmötet en höjning av
medlemsavgiften från 40 till 60 kronor fr.o.m.
2005. Men årsmötet ville annorlunda. En höjning
till 80 kronor klubbades. Det är ju en rejäl
höjning, men vi är ändå inte dyrast av
kommunens sex hembygdsföreningar. Avgifterna rapporteras pendla mellan 50 – 100 kronor.
Det första den nya styrelsen hade glädjen att
meddela efter att årsmötesförhandlingarna av-
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slutats, var att medlemmen Lisbeth Karlsson
dagarna innan årsmötet skänkt föreningen en
summa av 10 000 kronor, öronmärkta till vårt
bildprojekt. Ännu en gång, ett stort tack Lisbeth!

Expeditionstid på Åbäcksholm
Styrelsen har beslutat att i fortsättningen (med
början den 18 april), bemanna hembygdsgården
varje helgfri måndag kl. 18-19. Då kan Du titta
in och träffa någon från styrelsen och andra
medlemmar över en kopp kaffe, hämta, lämna,
diskutera, titta m.m. Vi håller dock stängt i juli
månad.

Styrelsemöten på fasta datum
Det kanske kan vara bra för Dig att veta att
styrelsen har planerat sina mötesdagar för året:
Onsdag 11/5, söndag 12/6, onsdag 10/8, söndag
4/9, onsdag 5/10, söndag 6/11 och onsdag 7/12.

Presenttips!
Etthundraelva intressanta
sidor om traktens utveckling
från 1200-tal till 1800-tal.
(Valdemarsviks nuvarande
kommun samt lite om
Västervik och Söderköping).
Läs om handel, kyrkoliv,
ofredstider, bebyggelsenamn,
rättsskipning m.m. Priset är endast 190 kronor.
Du kan köpa den på föreningens alla
arrangemang samt hos Jacobssons, Konstiga
Idéer, Samelius Ur & Guld, Turistbyrån och
Valdemarsviks bibliotek.
Valdemarsviks Hembygdsförening
Dåtid – Nutid – Framtid

John Eytons skidor
När Tages Varuhus slog igen den sista januari,
fick föreningen två par halvrör, några små
skyltar och ett par skidor som en gång tillhört
John Eyton. Nu är vi lite nyfikna och vill veta
lite om vem denne John var. Har Du några upplysningar, så hör av Dig till någon i styrelsen.

Hjälp till, så bjuder vi på fika
Det finns hur mycket som helst att göra vid
Åbäcksholm. Fredagen den 6 maj (klämdagen
vid Kristi Himmelsfärd) kl. 09 -13 tar vi ett
gemensamt tag med jobb både ute och inne. Alla
kan hjälpa till. Du behöver inte vara med hela
tiden – vi är tacksamma för bara någon timme av
din tid.

Årets aktiviteter
Här kan Du se vad vi planerat genomföra under
2005:
Valdemarsviksutställningen
28-29/5
Böcker, foton, lotteri m.m.
Midsommarfirande
24/6
Traditionellt firande med några nyheter
Hantverksutställning i Kvarnen
11-24/7
Samarrangemang med Nätverket Kvarnen
Lördag på hembygdsgården
30/7
Öppet hus med loppis mellan kl. 11-16
Lördag på hembygdsgården
6/8
Öppet hus med loppis mellan kl. 11-16
Lördag på hembygdsgården
13/8
Öppet hus med loppis mellan kl. 11-16
Trivselkväll i Kvarnen
17/8
Program ej klart
Skärgårdsutflykt
21/8
Medlemsresa med båt ca. 4 timmar
Trivselkväll i Kvarnen
7/9
Samarrangemang med teaterföreningen
Oktobermarknad
26/10
Böcker, lotteri

Arbetsgrupper
För att arbetet i föreningen skall bli effektivare
och smidigare, har styrelsen inrättat två grupper
som var och en har hand om sitt specialområde.
Den ena är bildgruppen, som får ansvaret att ta
hand om stillbilder och film. Här gäller det att
sortera, skanna, överföra till Cd och Dvd-skivor,
katalogisera, förvara och på olika sätt visa vad
som finns genom bild- och filmvisningar, utställningar e.d. Detta är ett mycket omfattande arbete
som kommer att ta många år att genomföra, eller
som väl i praktiken aldrig tar slut, då nya bilder
och filmer hela tiden tas. I gruppen ingår för
närvarande Hannes Carlsson och Krister Ryding,
men rekryteringen av ytterligare några personer
pågår.
Den andra gruppen går under beteckningen ”Hus
och trädgård”. Här är den främsta uppgiften att
se till att vi har en trevlig och fungerande
hembygdsgård och kvarnbyggnad. Trädgårdsarbete, reparationer, målning m.m. är några av

uppgifterna. I gruppen ingår just nu Hans Rämsberg, Inger Rämsberg, och Sture Carlsson.
Vill Du själv delta i en av grupperna, så hör av
Dig till någon i styrelsen. Styrelsen har planer på
att ev. inrätta ytterligare någon grupp. Till detta
återkommer vi i ett kommande nummer.

Ny parkering vid Kvarnen?
Diskussioner pågår med kommunen om att
anlägga en parkering alldeles intill Kvarnen. Den
skulle placeras intill kvarndammen och även ha
förbindelse med entréplanen utanför huset. En
parkering skulle bidra till att göra Kvarnen ännu
mer användbar till olika arrangemang. Tillfarten
skulle komma att ske via Metarevägens förlängning förbi Kvarnen och därefter en passage
rakt över gång- och cykelvägen. I och med denna
lösning skulle vi inte längre behöva bryta mot
lagen och köra på gång- och cykelvägen till
Kvarnen, då vi transporterar materiel. Den
officiella besöksparkeringen skulle även i
fortsättningen bli den utmed Järnvägsgatan.
Ärendet avgörs hos kommunen den 19 april.

Filmförvärv
Nyligen har föreningen emottagit några gamla
smalfilmer från Margot Frank.

Mia Tillberg
Även i år kommer vi att ha hjälp av Mia Tillberg
i trädgården. Styrelsen har i samband med detta
beslutat att avsätta pengar till inköp av lite nya
växter. Bland annat så vill vi att framsidan av
stora huset ska se mer inbjudande ut än som nu
är fallet.

Föreningen firar 60 år i år
Styrelsen har ännu inte bestämt hur, men på
något enklare sätt kommer vi att uppmärksamma
detta under sommarhalvåret. Vi återkommer i
ärendet.

Prylar till loppis
Som framgår ovan, så kommer vi även att ha
loppmarknad då vi har ”Lördag på hembygdsgården”. Ett och annat ur vrårna på Åbäcksholm
kan vi kanske avyttra (sådant vi har massor av).
Men vi tar även tacksamt emot sådant som Du
vill bli av med. Lika gärna som Du slänger, kan
väl föreningen få några kronor för grejerna,
eller? Prata med någon i styrelsen.

Nästa kurir
….planeras utkomma i veckan före midsommar.

