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Ordförande har ordet!

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  2020  är  ca  470
personer.

Mötesverksamheten.
    Under  året  2020  har  styrelsen  haft  8  protokollförda
möten. Den 6 juni hölls årsmöte i Vätö folkets hus.

Övrig verksamhet.
     Året 2020 har kommit och gått  i  pandemins tecken.
Inget  utom årsmötet,  som dock blev kraftigt  framskjutet,
kunde  genomföras. Tyvärr verkar det som om, i alla fall
våren, kommer att drabbas lika hårt då FHM nu varnar för
en tredje våg av viruset. Vi hade hoppats kunna ha årsmötet
som vanligt, men känner nu att skjuta fram det kommer att
vara rätt beslut. Vi sänder kallelse och dagordning när det är
dags. Tidpunkten för årsmötet  kommer även att  anges på
vår hemsida med adress hembygd.se/vato.

Vad händer då våren 2021?
       Vi kommer att se om vi kan ha en vårvandring i maj
och hoppas på att årsmötet kan genomföras innan. Valborg
får vi skjuta upp ytterligare ett år. Men jag lovar att när det
här är över, då ska vi se till att allt kommer igång igen med
lite extra allt.



Titta på vår hemsida med adress hembygd.se/vato lite då
och då för att få senaste nytt och skicka oss er e-mejladress
så vi snabbt kan nå er om årsmöte och annat som händer.
Skicka mejladressen till   fred.krister.svensson@telia.com
som är vår kassör. Var rädda om er, håll avstånd, tvätta och
sprita er och håll ut. Det här varar inte för evigt och när det
är över då firar vi!
  
Med  det  vill  jag  tacka  alla  Er  medlemmar  som gör  det
möjligt att driva vår Hembygdsförening,

Yvonne Svensson 
Ordförande
                 

Körsbärsblom Foto Krister Svensson

mailto:fred.krister.svensson@telia.com


                         

                 

Bra att veta

Ordförande:     Yvonne Svensson   0733 221367
epost: gallerikaxig@telia.com

Medlemsavgift 2021   100:-
bg 542-1151

Övriga i styrelsen:                  Maj Pettersson
Tommie Eriksson                   Marie Konstenius
Claes Wallin                           Karl Åke Pettersson
Christer Nordh                        Erik Konstenius            
Ann-Sofie Sjöberg                  Krister Svensson                       

Ni hittar till föreningens hemsida på   hembygd.se/vato
Vi  finns på facebook. Vätö Hembygdsförening.

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”av Rosander
”Vätö Förr och Nu” nr 1 tom 16


