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Vagnsmuseets tak rasade in 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På förmiddagen onsdagen den 29 mars kollap-
sade vagnsmuseets tak av den blötsnö som låg på 
taket. Anledningen torde vara snedbelastning, då 
skuggsidan hade betydligt mera blötsnö som 
tyngde. Huset, som föreningen själv uppförde 
1978 var försäkrat, men vid sådana här olyckor 
får man inte ut någon ersättning. När det gäller 
de förstörda föremålen i byggnaden, så är 
självrisken så hög att det inte är någon idé att 
utnyttja försäkringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunens  
arbetsmarknads- 
enhet hjälper oss 
rensa i spillrorna.  
Nästa steg är att  
transportera bort  
inventarierna till provisoriska lokaler. Detta lär 
inte bli helt lätt. Hur får man tex. bort en ca. 4 
ton tung brandbil, när spånskivegolvet har 
rämnat och gräsmattan inte bär några fordon? 
Sedan skall allt rivningsbråte bort och först 
därefter kan vi göra en besiktning av själva 
stommen på huset. Eventuellt är det bättre att 

bygga helt nytt. Kanske skall vi i så fall bygga på 
annan plats. Men ingenting går att göra utan 
pengar, så nu gäller det att kraftigt öka 
föreningens kassa. Idag finns runt 20 000 kronor 
och det förstår ju alla att dessa behövs för våra 
vardagliga utgifter. Det som är viktigt är att alla 
våra inbokade arrangemang genomförs som 
planerat. Förhoppningsvis kommer det mycket 
folk som gör att föreläsningar, trivselkvällar 
m.m. ger en god vinst. Styrelsen planerar att 
arrangera ett medlemsmöte i maj med anledning 
av den uppkomna situationen. Så håll ögonen 
öppna efter annons i NT och affischer.   
 
Rapport från årsmötet 
Årsmötet hölls i Åbäcksholm den 1 mars och 
samlade 19 medlemmar som förutom själva 
årsmötesförhandlingarna bjöds på kaffe och 
visning av gamla Valdemarsviksvykort. Hannes 
Carlsson fick förnyat förtroende som ordförande 
ytterligare ett år. Ewa Wahlfreds och Krister 
Ryding stod i tur att avgå, men omvaldes på två 
år. Efter sex år i styrelsen valde Gerd Carlsson 
att avgå, men varken valberedningen eller 
årsmötet lyckades tillsätta posten efter henne, 
varför styrelsen fick i uppdrag att själva 
skyndsamt ragga upp någon lämplig person. För-
delningen av föreningens förtroendeposter ser 
för verksamhetsåret 2006 ut så här: 
 
Ordförande: Hannes Carlsson 
Sekreterare: Bengt-Otto Ottosson 
Kassör:  Svea-Britt Nilsson 
Vice ordf. Krister Ryding 
Ledamöter: Madeléne Ottosson,  
  Ewa Wahlfreds 
  Vakant 
Valberedning: Sture Carlsson (sammank.) 
  Gunilla Emanuelsson 
Revisorer: Peter Kjell-Berger 
  Samuel Samelius  
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Dags för årsavgiften  
Bifogat finner Du inbetalningskort för 2006 års 
medlemsavgift. Beloppet är oförändrat 80 kr. 
Med tanke på vad som hänt med vagnsmuseet, så 
är det i år extra angeläget att vi får in avgiften 
snabbt. Vi hoppas alltså att Du betalar den 
närmaste tiden, även om sista inbetalningsdag är 
den 1 juni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal sökes! 
Som nämnts tidigare, så kommer vi ju själva att 
arrangera hantverksutställningen i Kvarnen 
under tre veckor i sommar. Utställningen 
kommer att vara öppen dagligen kl. 10 – 17 från 
och med 3 – 23 juli. Erfarenhetsmässigt vet vi att 
besöksantalet brukar ligga på drygt 100 per dag. 
Detta arrangemang kan bli en bra inkomstkälla 
för oss och nu söker vi frivilliga som kan svara 
för kaffeservering och lottförsäljning. Du kan 
teckna dig för 4,5-timmarspass. Har Du 
möjlighet att ställa upp några dagar, så tag 
kontakt med Hannes Carlsson tel. 516 29. Tack 
på förhand för din insats! 
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Presenttips! 
111 intressanta sidor om traktens 
utveckling  från 1200-tal till  
1800-tal. (Valdemarsviks nu- 
varande kommun samt lite om 
Västervik och Söderköping). 
Läs om handel, kyrkoliv,  
ofredstider, bebyggelsenamn, 
rättsskipning m.m. Priset är 190 kronor. Köp den 
hos Jacobssons, Konstiga Idéer, Samelius Ur & 
Guld, Turistbyrån och Valdemarsviks bibliotek. 
 
Vackrare vid hembygdsgården 
Tack vare en strong insats av Carl-Henrik 
Emanuelsson, Hans och Inger Rämsberg samt 
Benny Wolsink har åkanten kring Åbäcksholm 
blivit betydligt vackrare (förutom den rasade 
byggnaden, men det är ju en annan historia).  
Carl-Henrik har fällt massor av sly med röjsåg 
och de tre övriga har släpat ihop allt i högar. 
Riset kommer att  flisas eller transporteras iväg.  
 
Valdemarsviksutställningen 
Som vanligt kommer vi att ha en rejäl monter på 
Valdemarsviksutställningen i ishallen den 27-28 
maj. Bilder, böcker, lotterier och en liten 
presentation om ångbåtstrafiken i forna dar 
kommer vi att erbjuda.  
 
   Annons från 1951 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nästa nummer 
Nästa nummer planeras utkomma i mitten av 
juni.  

Välkommen till Kvarnen           
Onsdagen den 26 april kl. 19.00 

och föreläsningen  

Milstolparnas historia
Stefan Nordin – landets främste 

expert på området, berättar om hur 
systemet fungerade, var och hur de 

sattes upp m.m. 

Entrè 40 kronor. 
 

Kaffeservering. 
 

Välkommen! 


