
Mycket kortfattad, summarisk sammanfattning av styrelseprotokoll 

1967-2017, nedtecknat av Ingvar Månsson 
 

1967 20 sep 

Interimsstyrelse bildas 

1968  

14 mars 12 st  (9 ord.) väljs till styrelse i Idrottshuset 

Årsavgift 5 kr 

Sockenvandringar, Balgö, Kilsgård, midsommarfest vid Struxsjö 

Studiecirkel "Känn din hembygd" 

Underhandlar om övertagande av Ås kvarn 

1969 

Gammaldags julkalas i bygdegården 

Beslut överta Ås kvarn (" gåva av Sven Svensson och hans maka") 6 st i kommitén 

Beslut överta en stuga i Vabränna 

4 styrelsesammanträden, 120 medlemmar 

6 sockenvandringar, Vendelsö 

1970 

Inventering av gamla kvarnar och kölnor 

Försöka skapa ett fotoarkiv 

Tillsammans med HN anordna en tävling om gamla foton 

Åke Johansson ordf. 

1971 

Torpvandringar 

Arbetsgrupp linberedning och uppröjning runt torp 

Bandinspelning 

Broborg "Uppteckningar efter gamla personer" 

1972 

Arbetsgrupp torvupptagning 

Insamling, teckningslista till hembygdsstugan 

6 dec städa o möblera hembygdsstugan 

H. Johansson-ev. skriva en hembygdsbok 

1973 

Beställa 9 stolar av Ernst Eliasson i Derome 

Ansluts till Mellersta Hallands Hembygdskrets 

Flaggstång 

Slåttergille, torvupptagning för fortsatt filmning 



Dans på årsmötet 

Hyra hembygdsstugan 20 kr 

 

1974 

1975 

Öppnar postgiro 

Söker AMS-bidrag för skvaltkvarnar 

Visa vår bygd: Kvarnome, skvaltkvarnar och Sällstorps kyrka 

1976 

Årsavgift 10 kr 

Diskussion rep av hembygdsstugan, nytt innertak storstuga och ommurning kakelugn 

4000 kr från Kulturnämnden för rep av skvaltkvarnar 

Nyttjanderättsavtal Vallby kvarn 

Bokgåva från Sven Engberg 

1977 

Turistbyrån vill att föreningen ska sätta upp skyltar på sevärdheter 

Bäcks stenkrossförening skänker 431 kr och en stenkross 

1978 

Rep av stugan med nytt tak i storstuga och farstu 

Midsommarfest som vanligt 

Tidningen "I Halland" till styrelsen 

Visning av malning 

E6:ans nya sträckning 

Överta Näs kvarn? bordlades 

Gottfrid Eliasson får 500 kr för linberedning etc. 

1979 

Friluftsgudstjänst i Sällstorp 

Margareta Johansson efterlyser gamla manskläder, ledtrådar till membygdsdräkt 

Kulturnämnden har frågat om föreningen vill överta ryggåsstugan i Fullsbäcken- isåfall om den kan 

flyttas till hembygdsstugan 

Beslöt att överta Näs kvarn 

Sköter kaffeservering på Folkmusikens dag i Vbg 

Rörviks kvarn, undersöka om stugägarföreningen äger eller nyttjar 

Hembygdsstugan är renoverad 1978-79. En bra beskrivning vad som gjordes. Kostade 15000 kr varav 

8000 kr från Kulturnämnden. 

1980 

Ny protokollbok 28 januari 1980-4 okt 1989 

Gökotta, vandring bland kulturminnen i Sällstorp, 2 dgr utflykt till Utvandrarnas hus i Småland, 

friluftsgudstjänst, korvgrillning, Balgö 

Frivilliga söks som kan sköta slåttern av gräset någon vecka i taget 



Veddige Handelsförening har donerat till indragning av vatten i stugan 

Inköp av liten frysbox 

Återigen diskussion om Broborgs ryggåsstuga 

1981 

Utflykt till Billingen 

Ingen kaffeservering på midsommarfesten- kaffekorg ska medtagas 

Avböjde vård av likvagn från Veddige Ås 

Ås gamla församlingshem ska rivas- föremål tas omhand 

Utflykt till Öland 

431 medlemmar 

1982 

Milstenar,  inventering, 7 st (V. Derome från 1819) 

Karta över sevärdheter vid varje kyrka 

Kan AMS röja sly vid Järlövs skans och domarringen? 

Hembygdsstugan ska målas utvändigt 

Gunnar Eierborgs däödsbo har skänkt mindre skogsredskap 

Frågesport börjar 1983 

Kulturminnesprogram-förslag om gamla byggnader o kvarnar 

Kurs i vård av muséeföremål 

1983 

Prisuppgift önskas om konservering av föremål i Ås kvarn (max 1000kr) 

Studiegrupper torpinventeringar 

1984 

Vi ska inte samla på större redskap, maskiner etc. 

Gunnar Dalenbäck läste upp nyttjanderättsavtal av hembygdsstugan och presenterade ritningar om 

tillbyggnad, muséelokal etc. 

1985 

Avgift 15 kr 

Bengt Erik Andersson ny ordf. efter Åke Johansson 

Fått 37000 kr av Veddige Handelsförening 

Varbergs kommun gett 50000 kr för vård av byggnader men Broborgs stärbhus ska inte få någon 

ersättning. Diskussioner med Gunnel Broborg i Stockholm om föremål i ryggåsstugan. 

Kaffebryggare inköpt 

Riksantikvarieämbetet godkänt tillbyggnad av Vabrännastugan 

Invigningsfest nya hembygdsstugan 14 feb 1986 

Inköp av 300 små plattor för skyltning av kulturminnen 

1986 

Milsten vid Sandhem ska iordningsställas av Manfred Önnhed o Evald Reinoldsson 

Värmeautomatik till hembygdsstugan, max 1000 kr 

Utse byombud för medlemsavgiften 

Iordningsställa tomten i Vabränna, så ängsblommor, måla nybyggda delen. 



1987 

Ev. övertagande av gamla hemvärnsstugan i Ås eller nyttjanderätt. 

Dag o Karl Eliasson stugvärdar 

Veddigeträffen skänkt 1000 kr. 

VV-beredare i köket 

Motorgräsklippare 2800 kr 

Avtal med Tage Eliasson om avlopp 

Satt upp en tavla om Hembygdsstugans bakgrund 

Kostnadsförslag om takplåt till Ås kvarn 

Studiecirkel "Handens arbete" 

1988 

20 kr/medlem, 395 medlemmar 

Fotodokumentation av Stomgården i Sällstorp 

Förslag om studiecirkel om gamla kort 

Beviljade pengar räckte bara till plåttak Ås kvarn, ej till Kvarndalen 

1989 

491 medlemmar 

Årsmötet efterlyste frivillig hjälp med gräsklippning o målning 

Taktäckning skvaltkvarn för 6103 kr  (arbetet väl dokumenterat i protokollet) 

1990  

Ev. bygga ett snickerimuséum 

Beställa vykort 

Ny protokollbok 4 april 

Midsommarfest vid Hembygdsstugan 

Visning av bilder i Hembygdsstugan 

Ny VV-beredare, fläkt 

1991 

Bord o stolar 4600 kr 

Parkeringsplats 

Vi visar vår bygd 

Gottfried Eliasson skänkt en videofilm som han filmat av under många år 

David Axelssons diabilder till vykort, 3 kr/st 

Årsmöte, diabilder Dalsland kanal 

1992 

Ingen midsommarfest 

483 medlemmar 

Vandring bland kulturminnen i Buared + Väveribolaget 

Höstfest inställd, för få deltagare 

1993 

Handlingar från Veddige Mejeri till arkiv Varbergs museum 



Vandring kulturminnen Vagnabäck 

Ny spis o dammsugare 

1994 

"ordnande av fotoarkiv" 

Telefon till Hembygdsstugan 

1995 

Sökt bidrag till en kölna i Ulvatorp 

Broborgs trädgård förfaller 

Länsantikvarien vill ha stängsel runt Skansen, Kullagård 

Hembygdsstugan målas, ALU-projekt 

1996 

Kyrkogårdsvandring i Sällstorp 

1997 

Skylt, vägvisningtill Hembygdsstugan? 

Rep. av Dämmet Kvarndalen ALU 

Kyrkorådet vill ge Fåvitska Jungfrur till föreningen 

1998 

Flytt kvarn från Fullsbäcken till Kvarndalen. 50000 kr från Kommun, 17000 kr från Kretsen 

Kommitté för flytt föremål från Ås Kvarn 

Jungfrustuga, virke sågat och grunden klar-ALU 

Bankfack i Sparbanken 

Bertil Johansson får i uppdrag att undersöka vad som hände vid övertagandet av Hembygdsstugan 

för 30 år sedan. 

Nya lås 

1999 

Diskussioner om rep Ås Kvarn 

Stenar från Fullsbäcken 

Herbert har utställning i Sällstorpsgården, bilder från 1910-1920-talen 

Adressen till Hembygdsstugan är Vabränna 38 

Postverket ska ha 3600 kr för utdelning programblad 

Medl.avgift är 50 kr 

Vandring bland sommarstugor i Årnäs 

Gottfrid Eliasson ska filma Kvarndalen och ljudsätta gamla filmer 

Åkgräsklippare 5000 kr 

Ansöker om 20000 kr från Viskadalens fiskevårdsförening 

Plantera växter vid Jungfrustugan 

Innertak Jungfru stuga klart 

Mer parkeringsplatser 

2000 

Diskussioner ryggåsstuga Fullsbäcken, avvaktar flytt spisen 



Ägarförhållandet Hembygdsstuga diskuterades 

Sten Sjögren skänkt snickarverktyg 

Filibert fixat avskrift köpebrev Hembygdsstuga 

Invigningsfest Jungfrustuga och redskapsbod, 75 p inbjudna 

Kassör Lillian A. tycker att teleabbonemang är dyrt. "Nu har många mobil" 

2001 

Kvarndalen ska renoveras med max 50000 kr från Länsstyrelsen 

Fått 10000 kr från Viskadalens försäkringsbolag 

Det är svårt att få tag i en stugvärd 

Utökade parkeringsmöjligheter på Bengt Wahlgrens mark 

Den gamla ryggåsstugan i Fullsbäcken är riven, spishäll och flata stenar har tagits tillvara 

Föreningen ska deklarera! 

106 betalande på höstfesten 

Medlemsavgift 50 kr 

2002 

Grillafton i Kvarndalen för de som hjälpt till 

Sittdynor till stugstolarna 

Bertil Johansson är tillsyningsman 

Kaninohyra under stugan 

Grundförstärkning av västra sidan av smedstugan 

Enkupigt tegel från Jonsjö 

Köpt åkgräsklippare för 17000 kr 

Bussutflykt till Bjärehalvön 

"Påkallat" att dokumentera föremålen 

Efterforskning om fastighetsägaren i USA blir för dyrt 

54 p på årsmötet! 

2003 

Gottfrid Eliassons film nu ljudsatt 

Midsommarfest vid hembygdsstugan med Korpen, 106 besökare, inkomst 0 kr 

Bussresa till Gbg, Ramberget, Ostindiefararen, Gunnebo slott 

Herbert J. är i slutfasen med dokumentation av föreningens tillhörigheter 

Besökt radiostationen i Grimeton 

116 på höstfesten 

Bjöd på glögg när Veddigevisionens fackeltåg passerade stugan 

2004 

6 dussin kaffekoppar inköpta 

Eva Bartholdsson o Greger Siljebo, kulturafton- 3000 kr 

Naturvandring med Göran Bengtsson_kavarnstensfynd 

Fått 10000 kr från Varbergskretsen 

Tegelpannor på stugan är omlagda mot gården 

Ny VV-beredare behövs 



Gåvor från Sväs i Sällstorp 

Hembygdsföreningen bör ansöka om att Kvarndalen blir kulturreservat 

2005 

Byta låsanordningar för att få en nyckel till stugan bordlades 

Friluftsgudstjänsten hölls inomhus pga regn 

2 bord till stora salen, 6000 kr 

Hemvändardag bordlades 

Diskmaskin bordlades 

Brandsäkert skåp, 9000 kr- ersätter bankfacket 

 

2006 

Byggkommitté ladugård bildas 

24 deltager på Valborg 

 Erik Larsson i Bäck vill skänka verktyg för träskotillverkning 

Rundvandring hos Åke Stenberg skördade havre och tröskade på Derome muséum 

2007 

Rolf Eliasson snöröjer och kör slam, 1000 kr/år betalas 1 juli 

2008 

Styrelsen funderar på att visa Kloar-Eriks motorer genom Lars Axelssons försorg 

Protestlista mot att sopstationen i Veddige ska stänga 

2009 

Vägförening ska asfaltera, kostnad förening ca 30000 kr 

Bidrag på 75000 kr från Sparbankstiftelsen 

Storstugan tapetserad 

Luft-luft värmepump 

2010 

Byggkalas ladugård 

Skördat havre för hand hos Åke Stenberg, filmat? 

Ska vi spela in en film om Kvarnadalen? 

Ås Kvarn börjar bordläggas 

2011 

Styrelseledamot Lena Karlsson avlider 

Kopieringsmaskin från Veddige Derome Åkeri 

Ove Emanuelsson skänkt 2500 kr 

Föremål från Ås Kvarn har hämtats, behandlas mot ohyra 

2012 

Afrika-projektet på årsmötet 

Beslut om "Hedersmedlemmar", ett begrepp som ändras på senare möten 

Fått ett brev från Gunnar Hansson Amerika om arv Hembygdsstugan 

Mailkontakt tas med "arvinge" till hembygdsstugan 



Skyltar till torp diskuteras 

Bo Emanuelsson vill att Hembygdsföreningen engagerar sig i gravstensfrågan 

Ett brev från USA om äganderätt av hembygdsstugan 

 Bengt-Eric o Stenberg pratat med Sven Göran om Ås kvarns framtid 

2013 

medlem i Varbergsortens Elkraft 

4 grupper skolbarn besökt Ås Kvarn 

 

2014 

5 andelar i vindkraftverk 

Hemsida 

Ny gräsklippare 6900 kr 

Lagat efter inbrott 

 

2015 

jan. Stenberg undersöker med JB Eliassons fond om Ås Kvarn 

Ljuddämpande plattor i Stora Salen 

mars. Erbjudit John Carlson ( Gunnar Hansson) 500000 kr för Hembygdsstugan 

Antikrunda med Peter Börjesson 

Visionsmöte 

juni. Amerikanerna måste ha bevis att de ärvt stugan 

Kvarndalen: 2 kvarnar fåt nya tak+ en kvarn ny nocktäckning 

Fråga från Samuel Strand om vad göra med gamla gravstenar 

2016 

Takprojektor och duk 

Dokumentering föremålssamling  med foto samt i excel 

Bonadsmålning 

Bussresa för Kretsen runt vår Hembygd 

Trädgårdsvandring i Lerdal 

Kyrkogårdsvandring i Sällstorp 

Ytterlampor uppsatta 

Sista? höstfesten med dans och mat i Idrottshuset  

2017 

Visning av Kloar-Eriks bilder med egen facebook-sida 

Ingvar M ny ordf., Ingemar Österholm ny styrledamot 

Trädgårdsvandring i Vabränna 

Hembygdsstugan målas på 3 sidor 

Torpinventering kompletteras med GPS-koordinater 

Pub-afton med quiz  i hembygdsstugan 

Scanning av Gunnar Engströms glasplåtar och Helmuth Levins foton 

2018 

Åke Stenberg ersätts av Eva Karlsson som kassör 



Styrelsen föryngras med 2 nya ledamöter, Johanna och Johan 

Kulturgeograf Connelid visar Thårstorp 

En pärm med torpinventering Horredssjön-Finndal lämnas in.  Göran och Amanda fortsätter arbetet 

Lyckad guidning vid Årnäsuddens naturreservat 

Inköp av A3-scanner, bärbar PC skänkt av Vattenfall 

Besök i Kullagården, Stenlers villa 

Invigning bredband i hembygdsstugan med fotbolls-VM 

50-årsjubileum 

 

 

 

 

 

 

 

 


