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Hemvändardagen 2017 blev en storslagen 
finalen på Museiföreningens bokprojekt Från 
Vaggeryd till Waggeryd.

Rapport från styrelsen
Vid årsmötet avtackades Ingrid Svensson efter 10 år 
i styrelsen. Vi tackar Ingrid för hennes trogna arbete 
i vår förening och är glada över att hon fortsätter i 
arbetsgruppen som träffas på måndagar. Det visade 
sig att valberedningen hade svårigheter att hitta en 
ersättare efter Ingrid vilket gör att vi saknar en 
styrelseledamot. Valberedningen arbetar vidare 
med sitt sökande. Vi är en stor styrelse med nio 
ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Detta är en 
styrka eftersom arbetet kan fördelas på många. 
Enligt uppgjort schema turas vi om med 
stugfogdejobbet. En vecka var är vi ”vaktmästare” 
och tar ansvar för uthyrning, låsning, städning och 
lördagsfikat.

Årsmötet kunde konstatera att 2017 var ett 
framgångsrikt år i vår förening. Vi avslutade vårt 
treåriga bokprojekt med att ge ut Del II av ”Från 
Waggeryd till Vaggeryd – en vandring i ord och bild”. 
Vi orkade också med att byta värmesystem i 
Magnisa stuga genom att installera fjärrvärme. 
I samband med det arbetet byggde vi in trapphuset 

till andra våningen. På så sätt sparar vi energi och 
ökar brandskyddet i stugan. 



Rapport från styrelsen forts…
Museiföreningen har 317 medlemmar varav 126 bor på annan ort än Vaggeryd.  Vi är glada att så 
många vill vara med och uppskattar att så många utflyttade Vaggerydsbor väljer att hålla kontakt 
med sin hemort genom oss. 

Utöver underhåll och skötsel av Magnisa stuga och trädgård ägnas mycket tid åt att organisera 
föreningens samlingar och arkiv. Det kontinuerliga arbetet utförs nu av en grupp på cirka 20 
personer. Engagemanget är starkt och arbetsglädjen stor. Styrelsen sammanträde en gång i 
månaden och varje måndagsförmiddag möts en arbetsgrupp på 10 personer som jobbar med 
arkivering, registrering av föremål, fotografier, tidningsartiklar och dokument. 

Genom trapphusets ombyggnad har vi på vinden fått bättre förutsättningar att exponera föremål 
och att skapa intressanta utställningsmiljöer. Arbetet med detta pågår. Föreningen har ett stort 
antal foton som väntar på att digitalt registreras på ett sökbart sätt. Arbetet med 
fotoregistreringen har startat men stannade upp när vår trogne medarbetare Thorleif Bergström 
flyttade till Hallstahammar. Thorleif ansvarade också för vår hemsida. 

Vi välkomnar mycket gärna fler av våra medlemmar med i vårt föreningsarbete. 
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