
Verksamhetsberättelse 2021 

Styrelsen för Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening får härmed lämna följande berättelse för kalenderåret 2021. 

Årsmötet ägde rum den 4 augusti 2021 med 18 deltagare. Pandemin förhindrade att mötet hölls i mars.  Efter 

förhandlingarna höll Göran Bengtsson ett föredrag om Historiska GIS-kartor. 

Styrelse 
Ingvar Månsson Ordförande 
Ingemar Österholm Vice ordförande 
Eva Karlsson  Kassör (fram till september) 
Anna-Karin Rosengren Sekreterare 
Harry Karlsson  Ledamot  
Amanda Nord Axelsson Ledamot 
Gunilla Uhlmann Ledamot 
Gunilla Wall  Suppleant 
Ulf Kroon  Adjungerad, kassör 
 

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

Sammanträden 
Styrelsen har sedan årsmötet haft 8 protokollförda sammanträden, varav ett virtuellt i Zoom. 
 

Medlemmar 

Under året har 625 personer betalat medlemsavgift. Trots pandemin har medlemsantalet ökat! 
 

Aktiviteter 
Föreningen har genomfört 9 aktiviteter med totalt ca 330 deltagare.   Deltagare 
30/3 Vårstädning runt hembygdsstugan.       9  

5/4 Poängpromenad med påskäggjakt.     35 

9/6 Trädgårdsvandring i Lerdal.      50  

1/7 Musikunderhållning med Mats Börjesson.     32 

22/7 Kanotfärd på St. Hornsjön.      12 

16/8 Peter Börjesson vid Åsbro.    110 

8/9 Föredrag om matsvampar av Kill Persson.     20 

6/11 Vandring i Östra Derome.      16 

13/11 Pub-afton med frågesport.      46 

Aktiviteterna Valborg samt Kvarnadalens Dag inställdes p.g.a. pandemin. 

 

 



             Övrig verksamhet 

Ägandet av hembygdsstugan. 

Bouppteckning efter Alma Carlsson och Cliffard Dale Carlson är godkänd och registrerad av Skatteverket. En ansökan 

om dödsbo-lagfart har ingetts. 

Hembygdsstugan. 

En hembygdsstuga kräver kontinuerlig skötsel och underhåll. Jordkällaren har fått ny dörr, småträd har rensats bort. 

Rabatten vid redskapsboden har planterats med nya perenner. Gräsklippning och storstädningar av stugan sköts 

exemplariskt. 

En älvkvarnssten (skålgropar) har med Länsstyrelsens tillstånd flyttats från vägkanten till vår gräns mot Kämpas. 

I hembygdsstugans lilla rum är nya hyllplan monterade. Här inryms nu en A3 färglaserskrivare, som med kabel är 

ansluten till nätverket. Hyllorna döljs av ett vackert draperi. 

Bakom dörren i stora salen är en server installerad som innehåller länkar till alla rektifierade historiska kartor.   

Hembygdsstugans gamla luftvärmepump är installerad i ladugårdens isolerade del.  

Kvarnadalen. 

I Kvarnadalen har en arborist gjort en försiktig beskärning av den stora asken vid kvarn 13. Risken att nedfallande 

grenar skadar kvarnen är nu minimerad.  

Utloppskanaler på kvarnarna 6,9,11,12,13 och 15 är grävda med en mindre grävmaskin så att stillastående vatten 

rinner undan från grundstockar och lätteverk.  

Dessa åtgärder ingår i underhållsplanen och finansieras till 90% av Länsstyrelsen.  

Områden runt kvarnar och kvarnruiner har även i år blivit slyröjda. Tegeltak och hoar har rensats från mossa och löv. 

Alla 22 skyltar är rengjorda. 

I december malde vi med gott resultat på kvarn 12. Det var kanske 20 år sedan sist! 

Torpinventering och historiska kartor. 

Torpen i Vallby/Veinge är nu bestämda med GPS och dess beskrivningar är inlagda i Google Maps. Därmed är all 

information från de gamla torpinventeringspärmarna tillgängliga i mobilen! 

Flera hundra historiska kartor från Veddige, Ås och Sällstorp är rektifierade och kan laddas ner i mobilen. Här följer 

man kulturlandskapets förändring från 1700-talet och framåt! Vi är antagligen den enda hembygdsförening i Sverige 

som kan erbjuda en sådan service!   

Marknadsföring. 

Hembygdsföreningens närvaro i sociala medier har ökat. Ett stort antal foton från våra digitala arkiv har publicerats. 

Föreningen har haft artiklar i Viska, Hallandsbygd och i tidskriften I Halland. 

Ett stort tack till alla som under året hjälpt till med ovanstående aktiviteter!  

Ni är ovärderliga för föreningen!  

 

 

    

 


