
 
 
 
 
 

Bästa medlemmar i Vassända Naglums Hembygdsförening. 
 
När jag nu skriver till er denna gång är det med både glädje, tillförsikt och tro att corona-situationen 
är sådan att vi kan starta upp vår verksamhet igen under hösten-21. 
 

Vill dock börja med att rikta ett stort och varmt tack till er alla, medlemmar, som under detta 
ovanliga år, visat både tålamod och tolerans i väntan på våra aktiviteter. En fin medkänsla som 
värmer och visar på möjligheten för föreningen att kunna leva vidare och utvecklas långsiktigt. 
 

Tyvärr har ju dock många av våra medlemmar avlidit under denna period. Vi saknar dem oerhört 
mycket. Det känns alltid tungt när en plats står tom. Vi tänker på alla med respekt och tacksamhet. 
 

Angående torpet Solliden vill jag berätta, att Pelle Johansson, Dan Johansson och Helge Kortered 
även denna sommar skött ”det gröna”, och kommunen har klippt övriga ytor. Så snyggt och fint!!! 
 

Vi har även haft storstädning inne i stugan med hjälp av Lena Johansson, Eva Ryrå Johansson samt 
Farmartjänst. 
 

Styrelsen har haft möten förlagda till Solliden, varav ett arbetsmöte för att instruera nya ledamöter i 
vårt praktiska arbete. 
 

Vidare har en 2-dagars ”tak-renoveringskurs” anordnats i f.d. Västarvets regi, där alla taken kollades 
och renoverades. 
 

I augusti står en fönster-renoveringskurs på tur, även denna i f.d. Västarvets regi. 
 

Tyvärr har vi märkt att ljudvolymen utanför Solliden ökat markant, ibland nästan outhärdligt på 
grund av stor trafikökning. Även luftutsläpp från Häljestorp påverkar verksamheten negativt.  
Det är många bekymmer och frågetecken att lösa inför nästa års ”utesäsong”. 
 

Betydligt roligare är att Solliden fått vara med vid filminspelningen av nästa säsongs fortsättning av 
”Lyckoviken”, Camilla Läckbergs roman, så håll koll på Martin Stenmark om han finns i skogen runt 
Solliden. 
 

Så ligger alltså höstprogrammet-21 klart, trots eventuella corona-restriktioner och reservationer. Vi 
hoppas naturligtvis på stort deltagande. 
 

Vill citera vår nya ordförande, Lena Gustavssons kloka ord i detta sammanhang.  
Hon skriver: ”Vi har ett stort jobb framför oss. Att ha kraften att starta upp våra verksamheter igen. 
Att hitta nya vägar att utveckla föreningen i det som kommer att bli det nya normala. Var föreningen 
står idag och hur vi ska komma framåt”. 
 

Många tänkvärda ord för oss alla att ta till oss. 
 

Här nedan följer vårt program som ska hjälpa oss hitta tillbaka till varandra, skapa glädje, trivsel och 
fin social gemenskap som alltid funnits och är grundstommen i vår fina förening. 
 

Må så gott och ta hand om er så ses vi! Hälsningar Kerstin 


