
Verksamhetsberättelse 2018-2019 

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

verksamhetsåret 2018. 

Årsmötet ägde rum den 14 mars 2018 med ca 30 deltagare. Efter förhandlingarna visades äldre filmer från Varberg. 

Styrelse 
Ingvar Månsson Ordförande 
Ingegärd Nilsson Vice ordförande 
Eva Karlsson  Kassör 
Anna-Karin Rosengren Sekreterare 
Harry Karlsson  Ledamot 
Ingemar Österholm Ledamot 
Johanna Flingström Ledamot 
Johan Edberg  Suppleant 
 

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

Sammanträde 
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden, inklusive årsmötet. 
 

Medlemmar 
Under året har cirka 570 personer betalat medlemsavgift, en ökning med 100 personer. 
 

Aktiviteter 
Föreningen har genomfört 13 aktiviteter med totalt ca 900 deltagare. Några aktiviteter har varit i samarbete med 

Tisdagsgänget och STF Kungsbacka Varberg.  

25/3 Cecilia Kyllinge hyllar Björn Afzelius.   200 deltagare 

26/4 Kulturgeograf Pär Connelid i Tårstorp.   50 deltagare 

30/4 Valborg vid Hembygdsstugan med vårtal av Inger Svensson. 25 deltagare 

8/5 Vattenfallen vid Albäck. Guide Sören Andersson.  30 deltagare 

10/5 Gökotta vid Kloar-Eriks stuga.   50 deltagare 

17/5 Årnäsuddens naturreservat. Guider från Länsstyrelsen.  60 deltagare 

26/6 Kullagård och Stenlers villatomt.   55 deltagare 

11/8 50-årsjubileum vid Hembygdsstugan.   200 deltagare 

30/8 Två kringbyggda gårdar i Sällstorp.   40 deltagare 

29/9 PUB-afton med quiz.    50 deltagare 

18/10 Bo Emanuelsson visar bilder från Veddige by  35 deltagare 

22/11 Bildkväll. Gunnar Engströms glasplåtar.   55 deltagare 



10/2 Föredrag om DNA av Thomas Johansson.   25 deltagare 

Övrig verksamhet 

Bidrag från Varbergs Sparbanksstiftelse har finansierat inköp av snabbdiskmaskin och luftvärmepump. Föreningen 

har köpt en anslagstavla för utomhusbruk samt en A3-scanner. Ringhals har skänkt en bärbar PC.  

Bidrag från Värö-Viske Kulturförening har ökat förutsättningarna för att engagera föreläsare. 

Samfälligheten Laga Skifte för Åsby, Ås och Bossgård har skänkt sin inramade skifteskarta samt kassabehållningen 

till Hembygdsföreningen. 

Två studiecirklar "Släktforskning för nybörjare" har väckt stort intresse. Fiberanslutningen är en förutsättning för 

dessa kurser. Studiecirkeln "Insamling, scanning, dokumentation och presentation av foton med fokus på 1960-

2000" har påbörjats. 

Torpinventeringen har fått en nystart. Engagerade inventerare har letat upp och gett en mängd torp sina GPS-

koordinater.  Georeferering av Laga Skifteskartor pågår. 

Kvarnadalen har röjts genom Jordbruksstyrelsens projekt Naturnära Jobb.  

Stugkommittén har som vanligt gjort ett utmärkt arbete. Inte bara stugan utan även ladugård och jungfrustuga blev 

noggrant städade inför 50-årsjubiléet.  

En tät mailkontakt med John Carlson om äganderätten till Hembygdsstugan har inte fört frågan närmare en lösning. 

John tvekar nu inför de svenska advokatkostnader som en ny boutredning medför. 

Föreningen firade sitt 50-årsjubileum vid Hembygdsstugan. Folkdans och Antikrunda var populära inslag men det 

var nog barnarkeologin som blev dagens stora succé.  

Marknadsföring 

På grund av påbud "uppifrån" har föreningen fått lägga ner mycket tid på att lägga upp en ny hemsida som ska vara 

mera mobilvänlig. Hemsidan ligger på en helt ny plattform och behöver förbättras centralt, speciellt när det gäller 

bildhantering. 

Föreningens facebooksida har 220 medlemmar och är ett effektivt, lättarbetat medium. Instagram har 80 följare. 

Dagboken i HN, artiklar i Viskan, gruppmail samt 2500 programblad sprider också information om föreningen. 

  


