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Verksamhetsberättelse för Smedby
hembygdsförening 2013
 Styrelsen har bestått av ordförande Bertil Larsson, vice ordförande Per Olsson, kassör
Jeanette Sköld, sekreterare Ingalill Morén Hybbinette, intendent Lars Andersson,
byggnadsansvarig Per-Åke Björkman övriga ledamöter har varit Ann-Christine Lindahl,
Bo Johansson, Peter Emilsson, Kicken Eriksson och Lisa Lundqvist.
 Föreningen har haft 120 medlemmar, 29 fler än föregående år. Medlemsavgiften har
varit 50 kronor för enskild medlem och 100 kronor för familjemedlemskap.
 5 stycken protokollförda styrelsemöten har hållits. 28/1, 2/4, 28/5, 13/8 och 16/10.
Utöver detta har det varit ett antal ej protokollförda sammanslutningar i mindre
arbetsgrupper.
 Årsmötet hölls den 17/3. I sedvanlig ordning spisade vi kroppkakor tillsammans före
årsmötesförhandlingarna. Dagen avslutades med kaffe och tårta. Ca 40 medlemmar
deltog.
 Under våren och försommaren startade första etappen av projektet med at rusta upp och
modernisera sockenstugan. Köket och toaletterna har färdigställts samt golvet på vinden
har som förberedelse till isolering av taket tagits ut. Efter sommaruppehållet startade
nästa etapp. Vindsgolvet isolerats och nya golvbrädor har lagts på plats. Två
värmepumpar har också installerats. Jätte stort tack till alla som har hjälpt till. Vi har
redovisat 786 ideella timmar för denna etappen i projektet.
 Sommarens aktiviteter startade den 2 Juli med den traditionella grillfästen vid
sockenstugan. Det var Lars och Margareta Johnson från Nedre Västerstad som stod för
planering och genomförandet. Ett 50 tal nöjda deltagare var med.
 ”Hur ska det gå” om kulturen, människorna och politiken i mellanöstern med Cecilia
Uddén den 9 juli blev en succé som alltid när Cecilia besöker oss. Sockenstugan var
fullsatt av med ca 95 gäster.
 Den 14 juli höll Smedby hembygdsförening sin årliga sommarfest vid sockenstugan.
Som vanligt lös solen från en näst intill molnfri himmel och flaggan hängde rakt ner. Det
kom ca 140 besökare till evenemanget. Efter friluftsgudstjänsten fanns som vanligt
kaffeservering och tombola.
 Första samlingen i temat ”Smedby mitt i världsarvet och kvinnors roll i världsarvet” var
den 19/7. Göran Setterby pensionerad lantmätare var inbjuden för att tala om
lantmäteriets historia och vad som har hänt historiskt som har påverkat landskapet som
det ser ut idag. Vi fick också se och diskutera ett antal äldre och nyare kartor. Ca 40
deltagare kom.
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 Årsmöte i Margit Fribergsällskapet den 21 Juli. Program om Tekla Engström. Ca 50
besökare.
 En sångkurs ledd av Anna Lundqvist 22-23 Juli. 14 sånglärkor deltog
 Föreningen ordnade med ”Loppis” och kaffeservering även detta året. Under två
eftermiddagar den 27-28 juli. Stort tack till alla som ställde upp på att baka till
kaffeserveringen, skänkte ”loppisprylar” och hjälpte till med försäljningen. Detta drog in
över betydande summa till föreningskassan (6728:-).
 Världsarvsveckan inföll 3-11 aug. Smedby hembygdsförening hade flera aktiviteter.


Den 3 aug klockan 16:00 Föredrag av Sara Byström med rubriken ”Södra
Ölands odlingslandskap – världsarv mellan teori och praktik” drog ca 45
personer.



Den 5 aug klockan 13:00-15:00. Öppet kyrktorn, ”Skåda ut från Smedby
kyrktorn” ca 40 personer stegade upp. Öppen sockenstuga med kaffeservering
drog ca 15 fikagäster, men flera kom in och tittade.



Det bjöds till lunchmusik i kyrkan av Christer Svensson och Ölands
sångakademi dagarna 6-9 augusti. Mellan 50 och 70 åhörare vid varje tillfälle
och 15-20 kom in till sockenstugan och fikade efteråt.



Den 11 augusti var det litterär vandring i Margit fribergs fotspår från
sockenstugan till Gåsesten. 6 deltagare.

 I samarbete med Skogsvårdsstyrelsen och Mörbylånga kommun har ett arbetslag med
naturvårdare snyggat upp på några områden under sensommaren och hösten. Bland
annat vid kvarnen och vägrenen ner mot sockenstugan. Fler ställen var planerat, men det
hoppas vi kan bli gjort under 2014.
 Under hösten gjordes dom sista delarna av upprustningsprojektet av sockenstugan. Nya
fönster har satts på plats på vinden. Margit Fribeg-rummet och rummet utanför har fått
nytt golv, tapeter, målarfärg och el-dragning. En hemsida på Internet har börjat ta form.
Projektets slutredovisning skickades in i December.
 På annandagen blev det julkonsert med Christer Svensson och Anna Lundkvist. Detta
föregicks av pastoratets ordinarie annandags gudstjänst. Ca 70 besökare.
 Vår ansökan om bidrag för renovering av kvarnen avslogs av länsstyrelsen med
motiveringen. ”Er byggnad har ett kulturhistoriskt värde och bör bevaras och vårdas på
kulturhistoriskt sätt med traditionella material och metoder. Länsstyrelsen har 2013 av
tilldelade medel, enligt Förordningen (3010:1121) om bidrag till förvaltning av
värdefulla kulturmiljöer, enbart kunnat prioriterade objekt som är skyddade som
byggnadsminnen enligt 3 kap Kulturminneslagen.”.
 Röjning på tomten och allmän städning gjordes i april.
 Kicken har skött om planteringen vid vägskälet.
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 Ann-Christine har varit sammanhållande för uthyrning och aktiviteter vid sockenstugan.
 Julblommor har delats ut till 5 sockenbor som har fyllt mer än 75 år.
 Smedby Hembygdsförening har det gångna året varit anslutna till Ölands
hembygdsförbund, Kalmar läns hembygdsförbund, Sveriges hembygdsförbund, Ölands
kvarnförening och Södra Ölands hembyggdsråd. Föreningen är också representerad i
Margit Friberg sällskapet.

