
Verksamhetsberättelse 2019-2020 

Styrelsen för Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening får härmed lämna följande berättelse för 

verksamhetsåret 2019. 

Årsmötet ägde rum den 6 mars 2019 med ca 35 deltagare. Efter förhandlingarna höll Göran Bengtsson ett föredrag 

om hur man kan hitta våra torp i mobilen. 

Styrelse 
Ingvar Månsson Ordförande 
Ingemar Österholm Vice ordförande 
Eva Karlsson  Kassör 
Anna-Karin Rosengren Sekreterare 
Harry Karlsson  Ledamot  
Amanda Nord Axelsson Ledamot 
Gunilla Uhlmann Ledamot 
Johan Edberg  Suppleant 
 

Revisorer 
Bengt Rosengren Sammankallande 
Christer Johansson 
Bertil Nilsson  Suppleant 
Karl-Arne Eliasson Suppleant 
 

Sammanträde 
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden, inklusive årsmötet. 
 

Medlemmar 
Under året har cirka 600 personer betalat medlemsavgift, en ökning med 30 personer. 
 

Aktiviteter 
Föreningen har genomfört 12 aktiviteter med totalt ca 600 deltagare.  

6/3 Årsmöte.      35 deltagare 

14/3 Föredrag om byggnadsvård.     25 deltagare 

6/4 Vi vårstädade kring hembygdsstugan.   12 deltagare 

25/4 Kulturgeograf Pär Connelid, guidning i Ås.   50 deltagare 

30/4 Valborgsmässofirande vid hembygdsstugan.  100 deltagare 

27/4 Invigning av byggnadsminnet Kvarnadalen med landshövdingen. 60 deltagare 

12/6 Trädgårdsvandring i Derome.    55 deltagare 

18/8 Barnteatern "Binga" vid hembygdsstugan.   60 deltagare 

21/8 Besök hos Horreds hembygdsförening och Kilastugan.  25 deltagare 

11/9 Kyrkogårdsvandring i Veddige med Bo Emanuelsson.  40 deltagare 

26/10 Pub-afton med quiz.    50 deltagare 

4/12 Idrottsprofiler i Veddige med omnejd av Bo Eierborg.  70 deltagare 



30/1 Bildkväll. Fotogruppen visade nyinsamlade bilder.  25 deltagare 

Övrig verksamhet 

Det 50-åriga nyttjanderättsavtalet på hembygdsstugan gick ut 8 januari 2020. De amerikanska "ägarna" har 

äntligen anlitat en svensk advokatfirma, nödvändigt för att komma vidare i det juridiska "träsket". 

Trots oklarheter i ägarfrågan har små investeringar gjorts: Köksfläkt, diskbänkbelysning, 2 kaffekokare. 

Vattenutkastare på samtliga stuprör är en liten, liten detalj som på sikt kan göra stor skillnad på stugans underhåll. 

Föreningen är nu medlem i Varbergs Föreningsservice men har ännu inte använt sig av dess tjänster. 

Ett stort tack till alla de som ideellt håller vår anläggning så prydlig, såväl inomhus som utomhus! 

Kvarnadalen har under verksamhetsåret hamnat i centrum. Landshövding Lena Sommestad invigde 

byggnadsminnet och det blev en heldag med guidning kring samtliga kvarnar. Jordbruksverket och Länsstyrelsen 

har beviljat EU-medel på 192 000 kr. 10% av detta ska vara finansierat av föreningen. Sparbankstiftelsen har här 

gått in med 25 000 kr. Dämmet till kvarn 12 är renoverat och kvarnen är därigenom i körbart skick. Researcharbete 

att ta fram texter till skyltar för samtliga kvarnar och kvarnruiner har varit tidskrävande. Skyltarna sätts upp våren 

2020. Föreningens ideella krafter har slyröjt området. Kompletterande röjning gjordes sedan i november av 

Länsstyrelsens "Naturnära jobb". Information om Kvarnadalen återfinns nu även på "Visit Varberg". 

Fotogruppen har haft tre möten och studiecirkeln "Släktforskning för alla" har genomförts. 

Torpinventerarna har haft ett samordningsmöte. GPS-bestämning av torp fortsätter och "Torp i mobilen" utvecklas 

oavbrutet. 

Föreningen har som vanligt varit representerad med ett lag i kretsens frågesport. 

Marknadsföring 

Den nya hemsidan som lanserades förra året har ännu inte blivit användarvänlig. Presentationen av bilder är usel 

vid mobilanvändning. Men en hemsida har struktur! 

Föreningens 4 facebooksidor är populära med flera hundra medlemmar. Instagram har 100 följare. Dagboken i HN, 

artiklar i Viskan och Hallandsbygd, gruppmail samt 2500 programblad sprider också information om föreningen. 

Föreningen var även representerad vid Växtbodens "Julmys". 

 

Veddige den 19 februari 2020, Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening 
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Ingvar Månsson  Ingemar Österholm  Anna-Karin Rosengren 
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Eva Karlsson   Harry Karlsson   Gunilla Uhlmann 
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Amanda Nord Axelsson  Johan Edberg    


