
Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening 

 

Verksamhetsberättelse 2014 

 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: 

 

Ordförande – Bengt-Eric Andersson 

Vice ordf. – Bertil Ivarsson 

Sekreterare – Anna-Karin Rosengren  

Kassör – Åke Stenberg 

Ledamöter –  Ingvar Emanuelsson, Eva Carlsson, Ingvar Månsson, Harry Karlsson och 

Ingegärd Nilsson . 

Suppleanter –  Rolf Hedblom och en vakant 

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden. 

Ekonomisk rapport, medlemmar. 

Se bilaga 1 resultat och balansrapport.. 

Medlemsantalet var vid 2014 års utgång 504 personer. 

Årsmöte och andra aktiviteter.  

Traditionellt ordnade styrelsen den 31 januari ett enkelt julkalas för de personer, som på olika 

sätt hjälpt till med föreningens göromål under året. 

Föreningen höll årsmöte i hembygdstugan den 3 april 2014 Efter mötesförhandlingar och 

kaffe, visade Bertil Magnusson naturbilder som han tagit runt om i bygden.               

 Torsdagen den 30 april ordnade föreningen valborgsmässoeld vid Järlövs skans, det kom 110 

personer för att tillsammans med Tvååkers spelmän sjunga in våren. Eva Stöm vårtalade vid 

brasan 

. 



Den 15 maj ordnade föreningen visning av den nya vindkraftsparken i Västra Derome 

deltagarna erbjöds skjuts i lövade traktordragna vagnar längs de fina vägarna som är byggda 

mellan vindkraftsverken, Lars-Henrik Larsson hade öppnat dörren till ett av verken så att 

deltagarna kunde gå in och titta på allt som finns i nedre våningen.Det fanns också möjlighet 

att vandra runt i det gamla gruvområdet där  Chester Ericsson berättade om verksamheten 

som en gång varit. Gruvområdet ligger nära vindkraftsparken. 

Kristihimmelfärdsdag: Gökotta vid Hästhagen i Sällstorp ett 70 tal personer kom denna fina 

vårmorgon. Arrangemanget var i samarbete med kyrkan, präst, musikanter och kyrkokör 

deltog. 

Söndagen 5 augusti var det öppna stugornas dag. Ett 50 tal personer kom för att se våra 

byggnader och dricka eftermiddagskaffe. Damerna ordnade en utställning med grytlappar. 

Friluftsgudstjänst  hölls även denna eftermiddag vid stugan. 

Torsdagen den 14 augusti besökte 15 talet medlemmar Karin Örnerkrans i Vallby för att titta 

på hennes fina dockskåp. 

Torsdagen den 11 september: Besök på Marbogårdens snickeri i Sällstorp. Karl-Arne Eliasson 

ägare till snickeriet berättade för ett 20 tal åhörare om sin verksamhet.  

Höstfesten i Idrottshuset den 18 oktober blev en lyckad fest med Slättarnas orkester som 

svarade för underhållning och dansmusik. 

Torsdagen den 6 november kom över 40 personer till Hembygdsstugan för att lyssna på Bosse 

Emanuelssons  berätta om Veddige i gången tid. Denna gång från Vallby. 

Hembygdsföreningens anläggningar. 

Underhållsarbete och. inredning av museet pågår hela tiden                                        

Frågesporten. 

Föreningen har även detta år deltagit i kretsens frågesport. Laget består av Göran Svensson, 

Erna Andersson, Lars Larsson, Chester Ericsson och Karl-Johan Johansson. Med Martin 

Karlsson och Benny Johansson som avbytare. Föreningen var tillsammans med Lindberga 

Hembygdsförening värdar för kulturafton med frågesport den 26 oktober i Tofta bygdegård. 

130 personer kom till denna afton.  

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlemmar – ingen nämnd och ingen glömd för det 

stöd och den goda hjälp med föreningens verksamhet, som vi fått under 2014. 

 

Vabränna i mars 2015 

Styrelsen  

 

 


