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Medlemsinformation december 2021 

Hej alla medlemmar! 

Hoppas allt är bra med er! 

Liksom förra året påverkas vi ju av pandemin på olika sätt, just när det började se ljusare ut och 

restriktionerna börjat lättas, så ser det ut som vi går mot en tyngre period igen. 

Vi hade ju förhoppning om att kunna arrangera midsommarfirande i Gammelgården i år, men det 

gick om intet… däremot testade vi att delta i Östgötadagarna och hade riggat med guidade turer och 

spelmansmusik (live). Vid vår utvärdering kunde vi konstatera att tillströmningen av nyfikna besökare 

inte blev vad vi hoppats på. Det vi kan glädjas åt är att flera från dem som ändå kom, tyckte det var 

bra och trevligt. Fikat framhölls särskilt som mycket gott. 

Reparation och underhåll på hus och saker har tuffat på i den takt man kan förvänta sig med den 

styrka av händigt folk som vi har tillgång till. Nytt tak på köket har stoppat flödet av ovälkommet 

vatten från ovan. Storstugan har fått ett 25-tal trasiga takpannor utbytta mot hela, samt en 

renoverad fönsterkarm, då den gamla gjorde att ett fönster riskerade att ramla ut, även vid en 

försiktig beröring.  

Vi har ”snyggat till” i Storstugan med nya sittdynor och väggmonterade ryggstöd, vilket höjde hela 

lokalens utseende och dessutom gjort det skönare att sitta där. Utrensning i museet och 

iordningställande av våran samling av föremål har påbörjats och blivit bra mycket bättre. Det finns 

fortfarande en del att fixa med, så om intresse finns? Tveka inte att höra av dig! 

Det vi inte lyckades lösa under året är vattenförsörjningen. Som vi skrev i förra informationsbladet, 

att vi inte får fram vatten i vår källa kvarstår. Sondering om alternativ pågår och vi kan konstatera att 

detta är en jätteutmaning. Inget alternativ är vare sig lätt eller billigt. Drömmen vore att få 

kommunalt vatten och avlopp, men den prislappen är nog alldeles för hög för vår lilla förening.        

Nu måste vi hjälpas åt! Kan du eller någon du känner ha en idé eller vetskap om hur man skulle 

kunna få bidrag eller annan finansiell hjälp till detta så vore vi jättetacksamma! Hör av er omgående 

om du vet eller kan något om detta till andershagelin@hotmail.com eller telefon 0709241367. 

Om läget på pandemin tillåter kör vi de vanliga evenemangen 2022: Kulturkrocken – Midsommarfest 

– Vetadagen… och kanske, ytterligare ett, men det återkommer vi i så fall om. 

 

Stort TACK för era insatser under året! 

Vi tillönskar er alla en lugn och fridfull JUL & GOTT NYTT ÅR! 

Veta Hembygdsförening 
Styrelsen 
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