
 
 

 

Verksamhetsberättelse år 2022 för Svenneby Hembygdsförening 

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

 

Ordförande: Catharina Gynäs 

Vice ordförande: Lena Agertoft 

Kassör: Kristina Karlsson 

Sekreterare: Helena Svensson 

Övriga ledamöter: Sven-Olof Andersson 

 Katarina Wallander t o m  

 Lisbeth Johansson 

 

Revisorer:  Anita Hakeröd, Gunnel Turpeinen och ersättare Matti Turpeinen 

Valberedning: Inger Taby, Kent Larsson och Sven Johansson  

 

Roteombud:  Kristina Karlsson 

 Helena Svensson 

 Inga-Lill Johannesson 

 Sven-Olof Andersson 

 Anna-Greta Eriksson 

 Catharina Gynäs 

Tillsynsmän: För hembygdsgården och stenstugan: Kristina Karlsson och Kent Larsson 

 För Gotte-Lars stuga: Kjell Pettersson 

 För Krega kvarn: Catharina Gynäs och Sven-Olof Andersson 

 

Antalet medlemmar har ökat med 24 under år och uppgår vid årets slut till 260. 

Medlemsavgiften har varit 100 kronor/medlem. Styrelsen har haft åtta protokollförda 

sammanträden. 

 

Efter två år med årsmöte på sommaren kunde 2022 års årsmöte hållas i mars månad. Den 31 

mars hölls det i Svenneby församlingshem. Rysslands invasion av Ukraina hade skett en dryg 

månad tidigare. Därför beslutades att hela behållningen av lotteriet skulle gå till en 

organisation med välgörenhet i Ukraina. 

 

Verksamheten 
Vilken fart det varit på verksamheten 2022. Nästan 900 personer har besökt de evenemang 

som varit. Återigen kunde det ske valborgsmässofirande efter två års uppehåll liksom 

hembygdsdagen i juli.  

 

Bottnafjorden glöder 

Samarbetet med Bottnafjorden glöder fortsatte och det första arrangemanget för året var i 

Gerlesborgsskolan i början av mars där föreningens två egenproducerade filmer om 

stenhuggeri visades.  

 

Valborgsmässofirande 

Leif Karlsson, Bottna, höll som vanligt ett trevligt och inspirerande tal till våren. Mats 

Almered stod för musiken. 



 
 

Valövandringar 

Även under 2022 gjordes vandringar på Valöns naturreservat med Gunnel Turpeinen som 

guide. Den första gjordes i slutet maj och den andra var i början av juli. Vandringarna är 

populära och närmare 60 personer deltog. 

 

Midsommargudstjänst 

På midsommardagen upplåter föreningen hembygdgården, sedan många år tillbaka, till 

kyrkan för midsommargudtjänst. I strålande solsken samlades ett 40-tal personer för att 

delta i en fin predikan och lyssna på vacker sång och musik. 

 

Gotte-Lars stuga 

I början av juli kom 39 förväntansfulla barn och 30 vuxna och deltog i de trevliga aktiviteter, 

som Marika Russberg och Elisabeth Korsander från Bohusläns Museum, bjöd på. Barnen fick 

prova på att tvätta på gammalt vis, leka lekar från förr, gissa föremål och göra bivaxljus. 

Intresset för Gotte-Lars stuga är stort även för vuxna och under 2022 genomfördes dessutom  

tre visningar med många besökande. 

 

Yoga 

Under fyra måndagsmornar i juli hölls Yoga i hembygdsgården. Deltagarantalet var mellan 

sex och nio personer per gång. 

 

Sibirien 
Under våren arbetade en grupp med att skapa informationsskyltar till stenbrottet Sibirien. Den 

10 juli var det klart för invigning. Senare på hösten, i samband med Bottnafjorden glöders 

höstvandringar, arrangerades det ytterligare en promenad från hembygdsgården ner till 

Sibirien via Varpebacken. Guidningen stod Kjell Olausson för och vid platsen där smedjan 

varit stod Björn Cagner och berättade om smedyrket. På kajen blev de besökande bjudna på 

den sorts mat som stenhuggarna kunde ha med sig i sin matlåda. 

 

Stenstugan 

Intresset för Stenstugan har ökat. I juli månad hölls öppen hembygdsgård där Stenstugan 

visades.  Under året besökte två förbokade grupper stugan. Den ena gruppen kom från PRO i 

Uddevalla och den andra från Horreds hembygdsförening i Västergötland. 

 

Hembygdsdag 

2022 kunde vi efter två års uppehåll slå upp portarna för vår hembygdsdag med loppis, 

kaffeservering, visning av Stenstugan och ett uppträdande av en jonglören Viktor. Regnet som 

öste ner stoppade varken arrangörerna eller besökarna.  

 

Utställning 

Jienny Gillerstedt, Bohusläns Museum har gjort en affischutställning om kvinnornas kamp för 

rösträtt. Denna utställning fick Svenneby hembygdsförening förmånen att visa under närmare 

tre veckor i augusti-september. Den 8 mars 2023 mottog museet och Jienny Gillerstedt @S-

kvinnors jämställdhetspris med motiveringen: "100 år efter kvinnans rösträttskamp visade 

Bohusläns museum en stark utställning som var en ögonöppnare för förståelsen i hur stor 

kvinnorättsrörelsen var i Bohuslän och i Uddevalla, samt vilken stor roll den spelade för ett 

jämlikare Sverige." 

 

 

https://www.facebook.com/skvinnor?__cft__%5b0%5d=AZXIcljg-_DyD11m4cu2sWS2rHink1cqe0YGqNDuOo8aOhOoz9Ucbvb7wZf0cWtAKcbhEuGhHdFZnnXRFl9ibrmRGGZQauvFMZSQsldwn-HnAYkmCL_LUfo1Pb8diovtQaMRHgb5rn25GYYZCVrAtrHkqC0xayXyNNEYw1KTd2qdDKAYWmLkaLe1eQBpRJd7w_NvGG4Dm1jZDJDlAf1NQkNHqi4YfzbsjFLW_AsRr6uk97SYUMlT7lMz7xX8NBndnWg&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/skvinnor?__cft__%5b0%5d=AZXIcljg-_DyD11m4cu2sWS2rHink1cqe0YGqNDuOo8aOhOoz9Ucbvb7wZf0cWtAKcbhEuGhHdFZnnXRFl9ibrmRGGZQauvFMZSQsldwn-HnAYkmCL_LUfo1Pb8diovtQaMRHgb5rn25GYYZCVrAtrHkqC0xayXyNNEYw1KTd2qdDKAYWmLkaLe1eQBpRJd7w_NvGG4Dm1jZDJDlAf1NQkNHqi4YfzbsjFLW_AsRr6uk97SYUMlT7lMz7xX8NBndnWg&__tn__=-%5dK-y-R


 
 

Filmvisning 

I september fylldes hembygdsgården till sprängningsgränsen av filmintresserade besökande 

när Ingrid Lindbergs film om Klara & Malvin från Valö visades. 

 

Släktforskning 

I september hölls två träffar om släktforskning i hembygdsgården, 

 

Bidrag 

Sparbanken Tanum sponsrade Svenneby hembygdsförening med 10.000 kronor till 

jonglörsuppträdandet. Dessutom fick föreningen 28.100 kronor för den städning som 

förenings medlemmar gjorde under två söndagar på naturreservaten Veddö och Valö i maj 

och september. 

Bidragen från Tanums kommun är sammanlagt 19.500 kronor, 3.000 kronor i grundbidrag 

och 16.500 kronor i arrangörsstöd. 

Från Studieförbundet Vuxenskolan har föreningen fått 5.000 kronor i bidrag. Dessa bidrag 

utgår från de arrangemang och studiecirklar som föreningen har gjort.  Förutom detta bidrag 

har Vuxenskolan även tryckt upp affischer inför arrangemangen, 

Västra Götalandsregionen har gett bidrag med 27.900 för indragning av fiber till 

hembygdsgården. 

Hela Sverige ska Leva, Fyrbodal bidrog med 5.000 kronor för tryckningen av 

informationsfoldern som beskriver föreningens verksamhet och som visar åtta utvalda 

besöksmål. 

 

Underlägg 

Underläggen av en gammal karta över Svenneby och Kville härad som trycktes upp hösten 

2021 var populära. Inför sommarsäsongen trycktes en ny omgång av underlägg upp. Denna 

gång med beskrivning av besöksmål i samtliga socknar som ingår i Kville härad.  

 

Granitkusten 

Svenneby hembygdsförening blev under hösten medlem i Granitkusten, en förening som 
syftar till att lyfta fram granitrelaterade resmål och stärka granitrelaterad lokalhistoria i 
norra Bohuslän.  
 

De som vill veta mer om Svenneby hembygdsförening kan gå in på föreningens hemsida 

www.hembygd.se/svenneby-hembygdsforening. Föreningen har även ett konto på facebook 

som är väl värd att följa @svennebyhembygdsforening. 

 

Styrelsen genom 

 

 

Catharina Gynäs   Helena Svensson 

Ordförande    Sekreterare 

 

 
 


