
Frillesås – Landa Hembygdsgille  

Verksamhetsberättelse för 2020 

 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande:  Göthe Ingvarsson 
Vice ordförande: - 
Ledamöter: Nils Svensson, Lilly Haraldsson, Svenne Classon, Lars Åkerberg,  
Lennart Andersson, Stefan Idegård 
Suppleanter:, Gunilla Axelsson, Terry Johansson 
 
Utöver styrelsen har Gunilla Axelsson svarat för gillets hemsida och övriga IT-frågor.  
 
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden. 
 
Representant i styrelsen för Nordhallands Hembygdsförening har varit Göthe Ingvarsson 
med Nils Svensson som suppleant.  
 
Festkommittén har bestått av:  
Margareta Einarsson, Lena Greenwood, Elvy Johansson, Anita Karlsson, Birgit Karlsson, 
Berith Olsson, Kerstin Rolandsson, Doris Karlsson, Gert Harrysson. 
 
Under 2020 hade Gillet 290 medlemmar.  
 
På Hemsidan https://hembygd.se/frillesas-landa och på facebook-sidan, Frillesås-Landa 
hembygdsgille, informeras fortlöpande om gillets verksamhet.  
 
Genomförda arrangemang under 2020 
På grund av pandemin har verksamheten gått på sparlåga under 2020.  
Dock hann vi med en filmkväll i Snogge den 19:e februari. Det var Rikard Börjessons 
filmer som visades på båda våningarna i hembygdsgården. Arrangemanget lockade 
55 personer som också bjöds på kaffe. 
 
Årsmöte hölls den 2:e augusti i Snogge hembygdsgård.  
 
Slåtter vid kung Frilles grav ägde rum den 14 juli. Syftet är att hålla gravplatsen öppen och 
välvårdad. Detta är ett uppdrag hembygdsgillet har åtagit sig gentemot Länsstyrelsen. 
 
Gillet har haft jour på hembygdsmuseet i Kungsbacka vid en handfull tillfällen under året. 
 
Vår hembygdsgård i Snogge kräver ett ständigt underhåll och skötsel, vad gäller 
byggnader, trädgård och skogsmark. Löpande underhåll har utförts av gillets energiska 
och arbetsvilliga medlemmar. Bl.a. har ett rum på andra våning renoverats till textilrum. 
Större arbeten har lagts ut till lämpliga entreprenörer. Större delen av gillets åkermark 
arrenderas ut för att hålla åkrarna i gott skick.   
 
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt medverkat i hembygdsgillets 
verksamhet och för gåvor och bidrag till vårt arkiv och museum. Vi hoppas på ett fortsatt 
gott samarbete under år 2021.  
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