
Verksamhetsberättelse 

Styrelsen för Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening får härmed lämna följande 

berättelse för verksamhetsåret 2017. 

Årsmötet ägde rum den 30 mars 2017 med 21 deltagare. Arne Ahlquist höll efter mötet ett 

uppskattat föredrag om "Märkesdagar och vädermärken ur bondepraktikan". 

Styrelse 
Ingvar Månsson Ordförande 
Ingegärd Nilsson Vice ordförande 
Åke Stenberg  Kassör 
Anna-Karin Rosengren Sekreterare 
Eva Karlsson  Ledamot 
Harry Karlsson  Ledamot 
Ingemar Österholm Ledamot 
 

Revisorer 
Bengt Rosengren Sammankallande 
Christer Johansson 
Bertil Nilsson  Suppleant 
Karl-Arne Eliasson Suppleant 
 

Sammanträde 
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden, inklusive årsmötet. 
 

Medlemmar 
Föreningen har under året haft ca 470 medlemmar. 
 

Aktiviteter 
Föreningen har genomfört 10 aktiviteter med totalt ca 500 deltagare. 

30/4 Valborgsmässoeld vid Järlöv, Karin Örnekrans vårtalade.  160 deltagare 

25/5 Gökotta i Kvarnadalen.    10 deltagare 

14/6 Trädgårdsvandring i Vabränna.   90 deltagare 

6/8 Friluftsgudstjänst och Öppna Stugornas Dag   40 deltagare 

31/8 Tre utsikter: Ry, Thårstorp och Kullagård.   25 deltagare 

7/10 Pubafton med quiz i Hembygdsstugan.   50 deltagare 

12/10 Bo Emanuelsson berättade om "Stora Ofreden".  35 deltagare 

15/11 Kloar-Eriks bilder på eftermiddagen och kvällen.  45 deltagare 

17/1 Kura skymning.    15 deltagare 

14/2 Bildkväll "Vår Hembygdsförening i 50 år".   35 deltagare 



Övrig verksamhet 

Vid hembygdsstugan har träd, buskar glesats ut. Gräsklippning sköts på ett utmärkt sätt! 

Hembygdsstugans panel och fönsterfoder har ommålats utom på entrésidan. 

Fiber har dragits fram till entrén samt även genom hela tomten till Johan Eliasson. 

Invändigt vårdas och städas hembygdsstugan med stor kärlek! 

Föremål i stugan, jungfrustugan samt i ladugården är nu dokumenterade i bild och text. Digitalisering 

av foto och dokument som rör bygden pågår kontinuerligt. 

Länsstyrelsen har i januari 2018 förklarat Kvarnadalen som byggnadsminne. Dessförinnan skedde 

samråd med ägarna i hembygdsstugan. 

Alla som på något sätt hjälpt till med föreningens verksamhet under året kallades till ett  möte i 

november. Där diskuterades vad som är bra inom föreningen, vad som kan göras bättre och om den 

generationsväxling som förestår. 

Mailkontakt med John Carlson i USA har återupptagits. Han lovar nu att "skyndsamt" plocka fram de 

dokument som krävs för att bevisa att han ärvt "vår" fastighet i Vabränna. 

Marknadsföring 
2500 programblad har som vanligt delats ut till brevlådorna i de tre socknarna. 

Hemsidan har genomsnittligt 10-20 besökare/dag. 

Påminnelse om våra aktiviteter skickas nu till ett 50-tal e-postmottagare inom föreningen. 

Dessutom har HN:s och Varbergs-Postens "Dagboken" börjat utnyttjas för att göra reklam för våra 

aktiviteter.    

Hembygdsföreningen har 2017 skapat en egen facebooksida. Den har nu cirka 90 medlemmar. Vi 

lägger även  ibland en viss "reklam" på fb-sidorna för Veddige och Åskloster. 

Hembygdsföreningen har publicerat ca 1000 foton på fb-sidan "Kloar-Erik, bygdefotografen i 

Veddige". Den har nu 250 medlemmar! 

Artiklar om hembygdsföreningen skrivs regelbundet till tidningen Viskan. 

 

Veddige den 5 februari 2018, Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening 
 

Ingvar Månsson Ingegärd Nilsson Anna-Karin Rosengren 

 

 

Åke Stenberg  Eva Karlsson  Harry Karlsson 

 

 

Ingemar Österholm 

     


