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Verksamhetsberättelse 2019 

Mattmars hembygdsförening 

 

 

Årsmötet ägde rum den 24 mars i turistbyrån och till ordförande valdes Mona  Larsson. och 
Till den nya styrelsen valdes Maila Lindman ordförande.. Övriga ledamöter och suppleanter 
är Birgitta Anderheim, Maud Deckmar (nyval), Monica Henriksson, Hans-Olof Nylén, Gunnar 
Olsson, Urban Rosenberg, Charlotte Ullberg (nyval) samt Barbro Ågren som ersatte Marie 
Strömberg-Hansson som avgick. Beslut att arvodera kassören för en årlig insats om beräknas 
motsvara sex arbetsdagar per år. 

Till revisorer återvaldes Anders Wiklund och Håkan Antonsson. 

Valberedare Vailete Hansson. 

Byombud Anna Berggren och Sölve Madsen för Mattmar. 

Urban Rosenberg och Monica Henriksson för Kvitsle. 

Marie Strömberg-Hansson, Vailete Hansson, Maud Deckmar för Utkälen. 

Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden. Medlemsantalet är 140, några nya har 
tillkommit men fler tar vi tacksamt emot.  

Styrelsemedlemmar har deltagit i Heimbygdas årsstämma och andra möten, i 
Kommungruppens vår- och höstmöten, på Textilgruppens träffar och i några kurser. 

Vi samarbetar med Studieförbundet Åre, varifrån vi erhåller kulturbidrag för våra aktiviteter 
och väv- och hantverkscirkeln. De bekostar även sommarannonsen i Årebladet och trycker 
våra broschyrer och kopior.  

Fotograf: Charlotte Ullberg 
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Vaetabacken 

Vi har inköpt två nya paviljonger 
som sol- och regnskydd. 
Serveringen på Vaetabacken 
arrenderades av Yvonne Brotoff i 
två månader. Några helger i 
augusti drev Eva Toresson 
våffelcafé där.  

Flera föreningar har kommit i 
bussar på besök för kaffe och i 
kombination med besök på Prästgårdsfjöset.  

Med hjälp av bygdemedel kunde vi bygga nytt tak på portlidret. Snickaren Lasse Bengtsson 
från Mörsil gjorde jobbet. Liksom tidigare år har asylsökande flyktingar boende i Mattmar 
medverkat till underhållsarbete på Vaetabacken såsom röjning av sly, trädfällning, 
stigröjning, gräsklippning, byggnadsunderhåll m m under ledning av Hans-Olof Nylén. 

Städdag den 16 maj. Tack Ola och Elsa Oskarsson som jobbade hela dagen tillsammans med 
medlemmar ur styrelsen. 

Lions och några andra har hyrt ladan för olika aktiviteter. 

Torpet är populärt som övernattningsställe. Enkelt, men mysigt och billigt anser man. Det tar 
tid att vårstäda och hålla huset rent mellan gästbesöken, men inkomsten behövs till el- och 
vattenfakturan. Vi skulle behöva en husfru! 

Skorstenen på Ol’Mårsatorpet har fått ett nytt skyddande ”tak”. 
 

Bakstugan 

I bakstugan har det bakats och sålts tunnbröd som aldrig förr. Nästan varje dag i tre månader 
har den varit igång. Vi tackar våra flitiga bagerskor Anita, Ingabritt, Lena, Susanne och Lena. 
Ni har satt Mattmar på kartan som stället där man stannar och köper bröd. Vi tackar också 
Anna Berggren som skött bokning, betalning m m. 

  

Fotograf: Charlotte Ullberg 
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Turistbyrån 

Turistbyrån har hållits öppen varje dag mellan klockan 11 och 18 i tio 
veckor. Med bidrag från kommunen kunde vi anställa Simon Rosenberg 
på heltid och Tilda Staaf på deltid.  Ungdomarna har sålt en del på vår 
lilla loppmarknad. 
 
I slutet på augusti, när Vaetabacken stängt, drev vi ett litet enkelt café 

med nybakade stutar och våfflor i lokalen. Det verkar som om bakstugans kunder även tittar 
in på turistbyrån och köper glass, fiskekort och loppisprylar. Bidraget täcker kostnaderna för 
el, vatten, dator och telefon.  
 
Vi har köpt två nya kylskåp till kyrkstallarna och renoverat köket med nya skåp från 
Härjedalskök. 
 

Rastplatsen  
 

Förutom bidraget från kommunen har vi tecknat avtal med 
Trafikverket om ersättning för att städa toaletter och rastplats. 
Gunnar Olsson har även i år varit anställd och skött den sysslan till 
stor belåtenhet. 

 

Prästgårdsfjöset 

 Fjöset hölls öppet onsdagar, lördagar och söndagar från 16 juni till 
25 augusti, totalt 32 dagar. Flera grupper kom i bussar även andra 
dagar och beställde guidning som Maila genomförde.  
 
Fyra nya utställningar visade vi. Den första visade 40-talkök. Den 
andra hade rubriken Flitiga händer i Mattmar. Vid den tredje visade 
Maud Deckmar sina akvareller och den fjärde, som hade temat 
Återbruk, visades hela sommaren. Temat låg tydligen rätt i tiden. 

Besökarna diskuterade miljöfrågor, tackade för tips, och engagerade sig helt enkelt.  
 
En kulturkväll genomfördes den 17 juni med Maud Deckmar som berättade om sitt måleri 
och sina böcker. Vernissage för utställningen och efteråt kaffe ute i sommarkvällen 

I december, efter 14 år måste vi köpa ny luftvärmepump. Den gamla hade tjänat ut. Vi 
klarade uppvärmningen till julmarknaden! 

  

Fotograf: Charlotte Ullberg 
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Övriga aktiviteter 

På Fettisdagen serverade vi som vanligt hembakade semlor på 
Annagården. Vi bjöd som brukligt är förskolebarnen och 
församlingen stod för underhållningen. 
 
Nationaldagen firades med kaffeservering på Vaetabacken, innan vi 
åkte till Kalls Kyrka och deltog i kommunens firande, med 
Landshövdingen som talare. 
 

Traditionellt midsommarfirande på Vaetabacken. Sune Johansson försåg oss med björkris till 
stången, som kläddes på torsdagen. Över 300 personer kom och lyssnade på spelemän från 
Mattmar med Åse Bixo i spetsen. Traktorer körde som vanligt barnen från utbyarna. Dansen 
leddes av duktiga ledare. Fiskdamm, kaffe och korvservering. Midsommardagen firades med 
friluftsgudstjänst på Vaetabacken. 
 
På onsdagen i Mattmarveckan genomfördes barnens dag, med lekar, Kristina Larsson bakade 
stompa med barnen, glass och korv fanns att köpa. Eivy Mårtensson visade Linedance med 
sin grupp och sedan fick besökarna dansa under deras ledning. Bu-helgen på lördagen 
besöktes av ca 60 personer. Spelemän från Ekerö underhöll, och kalvdans, nybakat 
tunnbröd, rabarberdricka, getost, kesfil mm serverades. 
 
Julmarknaden ägde rum den 14 december med 23 knallar, samt försäljning av granar och 
kolbullar. Hembygdsföreningen bjöd som brukligt på glögg och pepparkaka. I 
Församlingshemmet serverades julgröt, glögg, skinkstutar och fika med dopp.   
Jullotteriet vanns av Arne Nilsson från Trångsviken. För barnen fanns ponnyridning och 
slädtur och naturligtvis kom tomten med påsar. En blåsig men för övrigt trevlig marknad. 
 
Två dagsaktiviteter för barn genomfördes under hösten. Barnen fick baka tunnbröd och 
prova på akvarell. Ledare Susanne Johansson och Maud Deckmar. 
 
I vävcirkeln har nio deltagit på tisdagar i Kvitsle bygdegård. Textilt hantverk varannan 
torsdagskväll i Turistbyrån med 14 deltagare. 
Ekonomirapporten ges på Årsmötet. Ekonomin är god. Monica Henriksson sköter vår 
ekonomi till stor belåtenhet. 
 
Till sist vill vi tacka alla er som har varit oss behjälpliga med olika insatser under året! Våra 
resurspersoner: Sune och Birgitta Johansson, Sölve Madsen, Inez Andersson, Kristina 
Larsson, Helen Olofsson, Göran Jämting, Bosse Bergqvist, Britt-Inger Nilsén, Marie Ferngren, 
Staffan Deckmar, Vailete Hansson, Inger Lalander m fl. Ett stort tack till er alla! 
Minnesgåvorna tackar vi särskilt för! 
 

För styrelsen,  

Maila Lindman, ordförande 


