
Verksamhetsberättelse från 4 mars till 31 december 2020 

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

2020. 

Årsmötet ägde rum den 4 mars 2020 med ca 35 deltagare. Efter förhandlingarna höll Eva Berntsson Melin ett 

föredrag om folktro, sägner och kärlek. 

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 sedan årsmötet haft 4 protokollförda sammanträden. 
 

Medlemmar 
Under året har cirka 600 personer betalat medlemsavgift. 
 

Aktiviteter 
Föreningen har genomfört 8 aktiviteter med totalt ca 250 deltagare.  

4/3 Årsmöte.      35 deltagare 

6/4 Vårstädning runt hembygdsstugan.    6 deltagare 

21/5 Gökotta i Kvarnadalen med utomhusgudstjänst.  40 deltagare 

17/5 Extrainsatt: Kulturgeograf Pär Connelid, fornåkrar i Björkhult. 20 deltagare 

25/5 "Tema fåglar" på Årnäsudden med HG Karlsson.  45 deltagare 

2/7 Vandring i Vadkärr, med orkideer och torp.   45 deltagare 

20/8 Vandring: I klockare Sandelqvists fotspår.   17 deltagare 

17/10 Extrainsatt: Vad har motionsslingan I Veddige att berätta?  40 deltagare 

Följande aktiviteter blev inställda p.g.a. covid 19 pandemi:  

Pär Connelid och skifteskartor  Poängpromenad med påskäggjakt 

Valborg    Trädgårdsvandring 

PUB-afton    2 bild/filmkvällar 

 



Övrig verksamhet 

Hembygdsstugan: Advokatfirman Suzanne Åstedt har på uppdrag av de "amerikanska ägarna" fått till stånd en 

bouppteckning efter Alma Carlsson. En fastighetsmäklare har värderat fastigheten. 

Ett stort tack till alla som ideellt håller vår anläggning prydlig, såväl inomhus som utomhus! Det är härligt att 

komma in i vårstädad stuga och gå på nyklippta gräsmattor! 

Tre döda askar har tagits ner vid gränsen mot Kämpas. Borden i stora salen är omlackade. 

Ekskyltar "Hembygdsstuga" har satts upp vid tre vägskäl. 

I Kvarnadalen har två askar blivit hamlade vid kvarn 15. Två lokaltillverkade bänkbord har satts upp. 22 skyltar ger 

nu information om natur, skvaltor och ruiner. Därmed är projektet, stött av Länsstyrelse och EU, avslutat. 

Dessutom har en byggnadsantikvarie upprättat en vård-och underhållssplan för Kvarnadalen. Förhoppningsvis 

stödjer Länsstyrelsen detta byggnadsminne 51, kostnaderna blir höga. 

Projekten har ansträngt föreningens likviditet, bidragen på ca 230 000 kr betalades först ut i efterhand. 

Ett tjugotal ideellt arbetande personer har under året varit engagerade i Kvarnadalen. Skylthållare har gjutits ner, 

områden runt kvarnar och kvarnruiner har blivit slyröjda och samtliga kvarnbyggnader är städade. Överskott av 

enkupig tegel magasineras i Svens förrådsbyggnad. 

Horreds hembygdsförening besökte oss i augusti och blev guidade i Kvarnadalen, Kullagårds skans och vid 

hembygdsstugan. Vi har även guidat två amerikanare i hembygden. Naturligtvis bodde de i närheten av Batavia dit 

många veddigebor emigrerade. 

Torpinventeringskartan har blivit kompletterad. Nu ser man också formen på alla byggnader och bondgårdar som 

fanns vid laga skifte. Det är otroligt pedagogiskt att med kartor i mobilen se hur kulturlandskapet har förändrats! 

Torpens GPS-koordinater har skickats till länsstyrelsen och ruinerna kommer att få ett bättre skydd vid 

skogsavverkningar. 

Under året har vi fått lära oss nya ord: pandemi, corona, covid-19. Inomhusaktiviteter har varit omöjliga att 

genomföra. Fotogruppen har bara haft ett möte, släktforskningskursen ställdes in. Uthyrningen av 

hembygdsstugan har minskat radikalt. Kretsens frågesport fick ställas in. 

Föreningen har under pandemin ökat sin närvaro i sociala medier. Inte bara med foton. Tre kortfilmer om vår 

föremålssamling har också publicerats. 

 

Marknadsföring 

Vår hemsida innehåller strukturerad info om vår verksamhet. Föreningens 4 facebooksidor är populära med flera 

hundra medlemmar. Instagram har 120 följare. Artiklar i Viskan, gruppmail samt 2500 programblad sprider också 

information om föreningen. 

Apparna "Visit Varberg" och "A day in Halland" har lockat många besökare till Kvarnadalen. 

 

-----------------------------------  --------------------------------  ------------------------------------ 

Ingvar Månsson  Ingemar Österholm  Anna-Karin Rosengren 
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Eva Karlsson   Harry Karlsson   Gunilla Uhlmann 
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Amanda Nord Axelsson      


