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Medlemsinformation juli 2022 

 

Hej alla medlemmar! 

Oj vad tiden rinner på!... det är dags att informera om vad vi gjort och kommer att göra 

innan hösten. 

Kul att så många av er är kvar som medlemmar, och vi ser att fler och fler även börjat 

engagera sig i föreningens arv och värv. Det tar vi med oss framöver och hoppas på ännu 

fler, det finns utrymme för många nya idéer och projekt. 

Om vi tittar tillbaka lite och börjar med våra evenemang så var det ju Kultur-K-Rocken som 

var först ut den 21 maj. Vi hade ett bra och innehållsfullt program, så förhoppningarna var 

stora. Tyvärr var väderprognosen ”kraftigt regn”, vilket gjorde att en del av programmet 

ställdes in och självklart påverkade det tillströmningen av besökare. Men, vi hade ju ett bra 

innehåll under tak på scen och dansbanan, som blev uppskattat. 

Om vädret ställde till det lite i maj, så blev det desto bättre i juni när vi stod rustade att fira 

midsommar. En strålande dag och många besökare, uppskattningsvis runt 500 inklusive 

barn, som fick klä majstången med blommor, som de sedan dansade runt skrattade och 

hade roligt. Precis så som det ska vara en midsommarafton. 

Vad har vi gjort i Gammelgården vad det gäller underhåll och förbättringar då? Jo; 

Väderkvarnen är renoverad, en skylt som talar om att man är i ”Veta Gammelgård” har satts 

upp på entrékuren, ett gäng nya fågelholkar har kommit upp i träd. Dansbanans scen har 

rengjorts grundligt liksom dess dansgolv. De garageportar som skänkts har monterats och nu 

också blivit målade. Detta betyder att man kan öppna och stänga en port med en hand, 

istället för att behöva vara tre personer, behöver väl inte förklara hur mycket det 

underlättar… 

Att ta sig till Veta Gammelgård under islossningsperioden var ett stort problem i år. Vägen 

var inte farbar som det heter. Därför grävdes den ur från gräs och jord, planades till, belades 

med mark-duk som sedan fick ca 40 ton grus ovanpå. Så nu är den förhoppningsvis hållbar 

för många år framöver. 

Storstugan har borstats och skrapats av flinka händer och därefter fått ny rödfärg och 

nymålade foder. En ny vindflöjel har tillverkats och ska bara målas innan den kan monteras 

upp. 

På vår ansökan om bidrag till vattenprojektet har vi nu fått negativt svar från 

riksantikvarieämbetet. Därför kommer vi att med egna sparade slantar påbörja en anslutning 

av det kommunala vattnet. Det får naturligtvis ske i olika etapper, så det börjar med att 

ansöka om tillstånd (inlämnad). Därefter kommer vi att gräva mätarbrunn och slang till  
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tomtgräns genom entreprenör. Från tomtgräns till kök (genom Gammelgården) kommer vi 

att gräva själva. Denna första del av projekt kommer att kosta över 100.000:- kronor, men vi 

har inget val, det går inte att fortsätta att köra vatten i dunk till varje gång vi har något 

evenemang eller uthyrning. Så antigen gör vi detta eller lägger ner föreningen. 

Detta låter ju dystert, och lika dystert och tråkigt är att vi har haft objudna gäster i 
Gammelgården som festat (kvarlämnade ölburkar) och klottrat på väggarna och portarna till 
dansbanan. Detta har polisanmälts, men vi har i skrivande stund inget hört om de fått fram 
vem det kan vara. 
 
För att avsluta detta informationsblad lite hoppfullare, så har vi VetaDagen framför oss. 
Detta evenemang hålls ju i slutet av augusti som en hyllning av förenings födelsedag som är 
den 21 augusti. 
I år blir det dock den 27 augusti eftersom anläggningen är uthyrd helgen innan. 
Innehållet vi tänkt oss finner ni i bifogat programblad som ännu är lite preliminärt, men 
förhoppningsvis blir det en dag med mycket aktiviteter och stor glädje med många besökare. 
Exempelvis hade vi Käpphästhoppning för första gången på Kultur-K-Rocken och det visade 
sig vara väldigt populärt, så vi ser fram emot ännu fler ryttare denna gång. Och vem vill inte 
bli VetaMästare i Kubb? Kom och tävla om den åtråvärda titeln och sälla dig till den glada 
raden av tidigare mästare. 
Vi vill ju fylla Gammelgården med roligheter så det händer något hela tiden, så har du någon 
bra idé utöver det vi har i programbladet, så hör av dig! 
 
Det behövs ju som vanligt funktionärer till detta evenemang, så hör gärna av dig om du har 
tid några timmar. Ring eller sms:a 0709-241367 (Anders) 
 
Tillsammans kommer vi att ha en fortsatt levande hembygdsförening som ger glädje och är 
till nöje för många i vår hembygd. (medlemmar och besökare utifrån är ju naturligtvis lika 
medräknade) 
 
Ha en fortsatt skön och lugn sommar! 
 
Veta Hembygdsförening 
Styrelsen 
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