
Veta Hembygdsförening 

     - Sedan 21 augusti 1929  -  

 

Medlemsinformation oktober 2019 

 
Hej alla medlemmar! 

Detta infoblad ägnar vi mest åt vår serie med nedslag i nuet hos verksamheter i hembygden. 
Turen har kommit till Spångholmen B&B, eller som någon tidning skrev; ”Sveriges hetaste 
B&B”, när bruket brann i påskhelgen. 
 
När det blev bestämt att tråddrageriet mm verksamhet skulle flytta och Sandviken tömde bruket, 
väcktes idén att starta Bed & Breakfast i den intilliggande kontorsbyggnaden. Det var Jennie och 
hennes man Mattias som gemensamt funderade på idén, som senare realiserades. Mattias som ju 
jobbar i byggbranschen ordnande med ombyggnationen och Jennie är den som driver verksamheten, 
men med hjälp av familjen, annars skulle det inte gå framhåller hon.  
Kunderna klarar sig oftast bra även om hon inte är där. Instruktioner och portkoder mm fås genom 
telefon, sms eller mejl. Numera finns Spångholmen B&B att hitta på nätet genom booking.com, vilket 
har hjälpt till att beläggningen håller en skaplig nivå. Högst beläggning är under sommarmånaderna. 
Men det är både turister och resande i tjänsten som behöver en natts stopp för vila, som kommer på 
besök. Det är en del firmor som har hittat hit och som regelbundet hyr in sina anställda. 
 
Framtiden ser ljus ut, det ”tuffar på” säger Jennie, det finns en del idéer om runtomkringtjänster och 
erbjudanden till gästerna, men allt kostar både jobb och pengar, så det är inget som kommer ske 
inom kort. Jennie jobbar ordinarie inom vården och har precis bytt tjänst, så Spångholmen B&B går 
lite vid sidan om den ordinarie tjänsten. 
Jennie nämner att det ju går alldeles utmärkt för gäster som kommer på besök till vår hembygd, 
exempelvis till fester av högtidsdagar och bröllop, bokar in sig för en övernattning. Man kan till och 
med hyra hela anläggningen och ha festen där också, upp till 25 personer går bra. 
 
När vi sitter vid bordet i gemensamhetsrummet och blickar ut över ruinerna som en gång var ett 
bruk,,, en bra bit över hundra år faktiskt, så inser man hur nära det var att också den här byggnaden 
skulle rönt samma öde. Det hade räckt med att vinden hade varit den motsatta, dvs. västlig, vilket 
det ju oftast är, för att denna byggnad också blivit lågornas rov. 
Men nu har utsikten från Spångholmen B&B blivit en helt annan, än en beige betongvägg. Nu ser 
man Svartån och grönskan där bredvid som speglar sig i vattnet, mot Strömsnäs och ända ner mot 
E4:an. - Vi i Veta Hembygdsförening önskar Spångholmen B&B lycka till i framtiden! 
 
Vad händer då i övrigt i allmänhet och med Veta Hembygdsförening i synnerhet…? 
 
Jubileumsåret 2019 går mot sitt slut och vi i styrelsen funderar över framtiden och har skissat på en 
verksamhetsplan för 2020, men den ska vi fila lite till på innan vi frisläpper den. 
 
Vi letar också projekt och engagemang som kan rymmas inom ramen för vår verksamhet, så har du 
någon idé, så hör av dig till oss! 
 
 
Veta Hembygdsförening 
Styrelsen 
 

Forntid – Samtid – Framtid 


