
 
  



Verksamhetsberättelse år 2020 
 

Det har varit ett annorlunda år, detta år 2020. När jag tog på mig ordförandeskapet i början 
av året, kunde ingen ana hur annorlunda året skulle bli. De flesta av de populära aktiviteter 
som präglat arbetet i Hembygdsföreningen har ställts in. Det har varit ett stort ansvar för oss 
i styrelsen att hålla oss kunniga om, och att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner, och 
att utifrån dessa agera ansvarsfullt som en del av samhället, och för samhällets bästa. 
Samtidigt är vi många som saknat Midsommarfirandet på Vaetabacken, buhelgen och andra 
möjligheter till glädjande samvaro.  

Vi är glada att vi, trots pandemin, lyckats hålla Vaetabacken och Prästgårdsfjöset öppna för 
besökare, att vi utvecklat lekmöjligheter för barn och även genomfört ett par kulturella 
aktiviteter såsom Kulturvandringar och Öppen scen. Det vi nu hoppas på är en, om än 
långsam, återgång till någorlunda normala omständigheter under 2021, så att vi än en gång 
kan glädjas tillsammans åt våra viktiga kulturella och samlande aktiviteter.  

Årsmötet ägde rum den 15 mars i Turistbyrån, Mattmar. I samband med årsmötet valde 
Maila Lindman att lämna sitt ordförandeskap och hembygdsföreningens styrelse. Hon har 
varit en eldsjäl, som själv, och i samarbete med andra, byggt upp skolmuséet, miljöerna i 
Prästgårdsfjöset och mycket annat genom åren. Maila avtackades för sin gärning med 
blommor och Jamtlis årskort.  

Till ordförande för årsmötet valdes Maila Lindman. Till den nya styrelsen valdes Maud 
Deckmar som ordförande.  Övriga ledamöter och suppleanter: Charlotte Ullberg, Hans-Olof 
Nylén, Monica Henriksson. Gunnar Olsson, Urban Rosenberg, Eva Toresson, Fabienne Theiler 
samt Sabine Kersholst.  

Till revisorer återvaldes Anders Wiklund och Håkan Antonsson och som ersättare Lotta 
Henriksson. 

Valberedningens Vailete Hansson avtackades, och den nya styrelsen gavs i uppdrag att söka 
en ny valberedning under året. Detta har under året genomförts, och den nya 
valberedningen utgörs av Sölve Madsén och Barbro Ågren. En ersättare saknas.  

Byombud har under året varit:  
För Mattmar: Anna Berggren och Sölve Madsén 
För Kvitsle: Urban Rosenberg och Monica Henriksson 
För Utkälen: Marie Strömberg-Hansson och Maud Deckmar 
 
Sex protokollförda sammanträden har genomförts. Medlemsantalet var vid årets slut 161, 
alltså en ökning med 20 personer jämfört med fjolåret.  

Heimbygdas rådslag och årsstämma som var planerade till 27 och 28 mars, ställdes in på 
grund av pandemin. Ett digitalt årsmöte genomfördes dock den 27 maj,  via Zoom. Tre 
personer ur styrelsen deltog.  

Det goda samarbetet med Studieförbundet i Åre har fortsatt, varifrån vi erhållit kulturbidrag 
för Öppen Scen som genomfördes i augusti, samt för väv- och hantverkscirkeln. De har även 
bekostat broschyrer och tryckning av kopior.  



 
 
Vaetabacken och Ol´Morsatorpet 

Såväl Nationaldagsfirandet, som Midsommarfirandet, Midsommardagens samarbete med 
Svenska Kyrkan på midsommardagen, Budagen, Barnens dag och Julmarknaden ställdes in. 
Detta är beklagligt, men i styrelsen såg vi det som vårt ansvar att hålla nere aktiviteter som 
skulle ha kunnat samlat alltför stora grupper människor. Följande har dock genomförts:  

Den 6 juni höll Våffelcafeet öppet, liksom Bakstugan, Loppisen och Turistbyrån med 
konstutställning och vernissage, för att erbjuda en, om än lite mindre, möjlighet till aktivitet 
för att uppmärksamma nationaldagen. 

Städning på Vaetabacken genomfördes av ett 15-tal personer den 16 maj. Tack till alla som 
ställde upp och arbetade hela dagen.  

Dörren till Skyttepaviljongen, som inte gick att öppna, har åtgärdats.  

Hackspettar har hackat på utsiktstornet och den sydöstra knuten måste förstärkas. Offert 
finns från byggfirma och styrelsen har ansökt om bygdemedel för renovering. Bygdemedel 
har även sökts för renovering av fönstren i Kyrkstallarna.  

Serveringen på Vaetabacken har under sommaren arrenderats av Eva Toresson mellan den 
15 juni och den 16 augusti, och besökssiffrorna var höga.  Ett nytt våffeljärn inköptes, då de 
gamla var alltför slitna och långsamma i gräddningen.  

Fem kulturvandringar genomfördes i samverkan med Västra Storsjöbygdens församling. 
Vandringarna var välbesökta och uppskattade.   

En ”Oknyttstig” skapades och tanken var att inspirera barnens fantasi och lekar på 
Vaetabacken. Barnen bjöds in två onsdagar i juli för att tillverka tomtar, troll och annat 
oknytt.  

För barnens lek skapades också en ”Klätterställning av rep”. 



”Öppen Scen” genomfördes den 12 augusti på Vaetabacken. Ett 20-tal kom och läste egna 
eller andras texter, framförde musik eller bara lyssnade. Tillfälle gavs att köpa våfflor och fika 
under kvällen.  

Eva Toresson har ansvarat för uthyrningen av Ol´Morsatorpet under sommaren. Hon har 
därvid även varit ansvarig för städning och tvätt av sängkläder och handdukar.  

 

 
 

Prästgårdsfjöset 

Städning av Prästgårdsfjöset genomfördes under försommaren och därefter hölls 
Prästgårdsfjöset öppet från den 15 juni till och med den 16 augusti, lördagar och söndagar, 
samt de flesta onsdagarna.  Det har varit lite färre besökare än tidigare år, då få turister har 
besökt vårt län.  

En sommarutställning uppfördes, som visade flera av den avgående ordförandens, Maila 
Lindman, arbete och utställningar genom åren, såsom t ex ”Lort-Sverige” och ”Återbruk”. 
Maila Lindman skapade även en intressant och uppmärksammad utställning med 
barnböcker, från slutet av 1800-talet och fram till dagens litteratur    

Nödutgångsskyltar har inköpts och monterats. 

Turistbyrån 

Den 17 och 18 juni genomfördes utbildning/information för två nyanställda 
turistinformatörer. Turistbyrån hölls därefter öppen varje dag från den 22 juni till den 16 
augusti, mellan kl 1000 och 1700.  

Förutom information till de besökande turisterna, såldes kaffe till besökare. Även 
närproducerade varor erbjöds i Turistbyrån, såsom konsthantverk, konst, stickat, sytt och 
mathantverk. Dessutom har de anställda varit engagerade i praktiska arbeten, såsom t ex 
målning av söderväggen på Kyrkstallarna.  



Inköp av flaggor har gjorts, då de gamla var trasiga och uttjänta.  

Maj-Britt Alverlind har hyrt lokalen bredvid turistbyrån från maj t o m september, och haft 
den öppen för loppisförsäljning.  

Hembygdsföreningen har coronaanpassat alla lokaler där möten med kunder/turister skett. 
Plastskärmar har monterats såväl i Turistbyrån, som i Bageriet och i Våffelcafeet på 
Vaetabacken. Skyltar med ”Håll avstånd” har placerats på golv, och dessutom har handsprit 
funnits att tillgå på samtliga dessa platser, och även i Prästgårdsfjöset.  

 

Bakstugan 

Det har även i sommar varit populärt att stanna vid Kyrkstallarna för inköp av tunnbröd. Tack 
till ”bakstran” Ingabritt, Lena, Susanne och Lena. Vi tackar även Anna Berggren som skött 
både bokningar och ekonomi.  

Påtalade brister i bakstugan är åtgärdade, såsom bl a inköp av medicinskåp. Dessutom har 
nytt parasoll inköpts till utemöbel, liksom nytt städmaterial.  

Rastplatsen 

Gunnar Olsson har fortsatt varit anställd och skött sysslorna med städning av toaletter och 
rastplats. Trafikverket har stått bakom den ersättning Gunnar erhållit.  

Marknadsföring och information 

Radannonser med aktuell information om hembygdsföreningens aktiviteter och öppettider 
har varit införda i Östersundsposten och Länstidningen juli till augusti, samt en annons i 
tidningen Hallenbygden och en gemensam annons i Årebladet.  

Sociala medier: annonser och information har regelbundet lagts in på facebooksidan 
”Mattmars Hembygdsförening. Facebookgruppen ”Mattmar (utan s) Hembygdsförening” har 
ökat från 46 medlemmar vid midsommar, till nuvarande 238 medlemmar. Ett 
instagramkonto har skapats med syfte att leda intresserade till hembygdsföreningens 
hemsida. 56 prenumeranter/följare finns och det har gjorts dagliga inlägg med fotografier 
under sommaren med totalt 82 inlägg och ett drygt 100-tal bilder och texter.   



Övrigt 

På Fettisdagen serverades som alltid hembakade semlor på St Annagården. Förskoleelever 
bjöds som brukligt in och församlingens kantor och präst stod för tal och musik.  

Under lördagar och söndagar fr o m den 8 februari till den 8 mars, samt under helgerna runt 
påsklovet, inbjöds till konstcafé i Kyrkstallarna i samarbete med Konstskolan vid Åredalens 
Folkhögskola.  

I Vävcirkeln har 8 personer deltagit på tisdagar i Kvitsle bygdegård. Varannan vecka har 10 
personer deltagit i gruppen Textilt hantverk, som från och med hösten har samlats i Kvitsle 

Bygdegård.   

Miljöavdelningen, Åre kommun, utförde i juli 
livsmedelskontroller av Bakstugan i Kyrkstallarna, samt av 
Vaetabackens sommarcafé. Smärre avvikelser påtalades, 
varefter båda verksamheterna godkändes.  

En omfattande rondering har genomförts den 4 oktober, 
vilken finns protokollförd.  

LP-skivan Låtar och Trall i Mattmar från 1985, som 
spelades in av Västjämtlands folkmusikförening 
digitaliserades 2015. Enskilda musikinslag finns nu 
tillgängliga på hemsidan Mattmars Hembygdsförening, 
för avlyssning.  

Ekonomirapport kommer att föredragas av kassören 
Monica Henriksson under kommande årsmöte, i januari 
2021. Det kan konstateras att Hembygdsföreningens 

ekonomi är fortsatt stabil.  

Utan er alla – ingen hembygdsförening 

Jag vill passa på att rikta ett stort och varmt tack till alla i styrelsen som under året bidragit 
med er kunskap, er fantasi, er kraft och er tid, så att vi därigenom kunnat arbeta för 
utveckling av aktiviteter och insatser. Dessutom vill jag tacka medlemmar i 
Hembygdsföreningen som ställt upp med tid och kraft för att städa, och stötta med andra 
samhällsinsatser.  

För styrelsen 

 

Maud Deckmar /Ordförande 


