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Allmänt om verksamheten
  Föreningens verksamhet är att slå vakt om bygdens kulturarv och därvid bidra till att
alla boende ges en hemkänsla i orten. Antalet medlemmar 2019 uppgick till ca 500
personer.
  Under året har styrelsen haft tio protokollförda möten.
  Tre stycken utskick har gjorts under året. Nyhetsbrev till våren och hösten samt ett
kort till midsommar.
Mötesverksamheten
  Den 23 mars hölls  årsmötet  i  Vätö Folkets  Hus.  Förutom sedvanliga årsmötes-
förhandlingar  hade  vi  musikunderhållning  med  Knäppa  Strängar.  Ett  femtiotal
medlemmar slöt upp till mötet.
  Den 23 februari hade vi författarbesök av Malou von Sivers. Besöket var mycket
uppskattat.  En bokcirkel startades efter besöket med Malous bok som grund.
  Det traditionella  Valborgsfirandet blev  år 2019 spartanskt då det var för blåsigt
och torrt för att vi skulle våga tända brasan. Vi hade turen att få Jonas Westberg att
hålla vårtalet, kyrkokören sjöng och Vätö skola sålde korv och fika. Trots utebliven
eld blev det en mycket trevlig kväll. 
  Årets Vårvandring gick av stapeln vid Ivarsuddes koloni  i maj.  Vi hade guide som
visade oss runt på kollot. Det var Oscar som förestår det hela. Det är en fantastisk
plats och flera av våra vårvandrare som varit på detta kollo, när de var unga, kunde
berätta historier om kollot från den tiden. De hade bara positiva minnen.
  Midsommar då, ca 1500 besökare tre ringar runt midsommarstången. Vätö IK som
arrangerar  hade  fullt  upp  med  kaffe  och  korv  och  det  blev  ett  mycket  lyckat
midsommarfirande där hembygdsföreningen pyntade majstången.
  I juli hade vi Sofia Linnea som lagt till vid Norrvikens båtvarv en vecka. Hon gick
ut på två dagseglingar med passagerare. Det var många under veckan som var och
tittade på henne. En vacker båt som står för den gamla seglartraditionen i Roslagen.
  Musik i Berget. I år hade vi Blåsette med storbandsjazz typ Glenn Miller m.fl.
Vädret gjorde att vi var i Folkets Hus. Vi blev inte så många som lyssnade ca 50
personer.  Bara  två  veckor  senare  gästade  Ted  Gärdestads  orkester  Ivarsudde  på
Vätöfestivalen där vi var med som förening och visade upp oss och fick berätta om
Hembygdsföreningen. Det var en uppskattad och välbesökt festival.
  Soppteater i september Ett femtiotal besökare som åt god soppa tillagad av Claes
Wallin. Det var riksteatern som var på besök med enmansföreställningen ”Så sant
som det är sagt”. 
  Höstmötet  förlades i år till Folkets Hus Vätö med föredrag av Claes Lund som
berättade om sin nya bok Norrvikens Båtvarv.  Ett praktverk med en historia som är
helt unik. Vi släppte Vätö Förr och Nu nr 15 samt 2020 års Vätökalender. Henrik
Pettersson  hade  en  fotoutställning  där  han  sålde  sina  verk  till  förmån  för
Folkethusföreningen.  
  Cirklarna i Harg och Nysättra fortsatte med sitt arbete att skapa nästa års tidskrift.
En stor eloge till våra aktiva cirklar.



Vad händer våren 2020?

Gunnar Lind som skrivit boken ”Brända Hemman” var och föreläste i Vätö Folkets
Hus i januari. Hur ryssen kom till kusten och att de hade galärer som roddes in var
något jag inte hade en aning om. Det var mycket man inte visste om år 1719  och det
var en otrolig berättelse vi fick oss till livs. 
 
Vi kommer att ha vårt årsmöte den 21 mars 14.00 i Vätö Folkets Hus. Där kommer
vi,  som vi brukar, sälja Hembygdsföreningens alster. Från och med 2019 har vi även
Claes  Lunds  och  Lars-Erik  Anderssons  praktverk  om  Norrvikens  Båtvarv,  som
handlar om båtbyggar- traditionen i Norrviken. Under sommaren går det att se varvet
och allt som finns där då det kommer att vara öppet med konstutställningar.

I år hoppas vi att vädrets makter är med oss på Valborg. Förra året var det för torrt för
att  sätta igång elden men nu hoppas vi  på en fantastisk kväll  med vårtal,  sånger,
fackeltåg och skolan med korvförsäljning. Det kan inte bli bättre. Vi börjar kl. 20.00.

Vårvandring ska vi ha. Vi träffas i Karlsängen för att bli guidade i stenbrotten och få
höra om stenhuggartiden på Vätö. Vätö har levererat mycket sten till Stockholm och
och då till  många kända hus.  Riksdagshuset,  Operan och Riksbanken bara för  att
nämna några. Claes Lund kommer och guidar och kan berätta mycket mer. Notera
datumet 3 maj kl 10.00. Medtag fikakorg.

Sen kan vi se fram mot midsommarafton.Vätö IK arrangerar och Vätö hembygds-
förening ordnar majstången. Dans runt stången, fiskdamm, fika, korv, och allt som
därtill hör. Vi börjar löva majstången ca 09.00 och reser den ca 11.30. Ta gärna med
blommor att smycka stången med. Förra året var det tre ringar dansande.  Ska det bli
slaget i år? Kanske fyra rader?

Vi jobbar på att få till en båtresa i år och vi har hoppas ha mer information om det på
årsmötet.

Våra studiecirklar har slagit ihop sig till en cirkel som träffas i Vätö Folkets Hus och
arbetar nu på Vätö Förr och Nu nr 16. Vill ni vara med och arbeta i cirkeln så hör av
er till Claes Lund. 

Med  det  vill  jag  tacka  alla  Er  medlemmar  som  gör  det  möjligt  att  driva  vår
Hembygdsförening,
Varmt Välkomna till årsmötet!
Yvonne Svensson 
Ordförande
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Det här kan ni köpa från Hembygdsföreningen

 Hembygdsföreningens medlemsnål
”Vätö runt på cykel” i nytryck och reviderad
”En berättelse om Vätös småbåtsbyggerier”. av Claes Lund
”Bilder då och nu” del 1 och 2. av Claes Lund
”Svart på vitt” händelser och personer från Vätö. av Claes Lund
”Historien om Vätös stenhuggerier”. av Claes Lund
”De gröna åren” av Erik Lund redigerad av Claes Lund
”Norrvikens båtvarv”av Claes Lund och Lars-Erik Andersson
”Vätö Granit”
”Vätö Förr och Nu” nr 1 tom 15


