Verksamhetsberättelse för Smedby
hembygdsförening 2016
❖ Styrelsen har bestått av ordförande Bertil Larsson, vice ordförande Per Olsson och Lars
Andersson, kassör Jeanette Sköld, sekreterare Ingalill Morén Hybbinette,
byggnadsansvarig Per-Åke Björkman. Övriga ledamöter har varit Bo Johansson, Peter
Emilsson, Kicken Ericson och Lisa Lundqvist.
❖ Föreningen har haft 99 medlemmar, 19 färre än föregående år. Medlemsavgiften har
varit 75 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familjemedlemskap.
❖ 5 stycken protokollförda styrelsemöten har hållits. 2/2, 5/4, 10/5, 23/8, och 15/11.
Utöver detta har det varit ett antal ej protokollförda sammanslutningar i mindre
arbetsgrupper.
❖ Årsmötet hölls den 13/3. I sedvanlig ordning spisade vi kroppkakor tillsammans före
årsmötesförhandlingarna. Dagen avslutades med kaffe och tårta.
❖ Vårens aktiviteter startade den 20/3 med att Gösta Wahlgren berättade om livet och
människorna vid Gåsestens hamn.
❖ Den 27/4 i samarbete med Naturskyddsföreningen och Mörbylånga kommun bjöds
skogsekolog Pia Backlund från SLU i Uppsala in för att berätta mer om träddöden. Även
Lennart Hamrin från skogsstyrelsen i Nybro medverkade.
❖ Sommarens aktiviteter startade med vandring i Margit Fribergs fotspår från
Sockenstugan till Gåsesten den 26/5, 28/5, 19/7och 16/8.
❖ Den traditionella grillfesten vid sockenstugan blev tyvärr inställd på grund av regn.
❖ Årsmöte i Margit Fribergsällskapet den 10 Juli.
❖ Som alltid när Cecilia Uddén besöker oss blir det succé och trängsel om platserna. Detta
skedde den 13 juli under rubriken ”Människorna bakom dom mörka rubrikerna”.
Sockenstugan var fullsatt med 100 gäster.
❖ Den 17 juli höll Smedby hembygdsförening sin årliga sommarfest vid sockenstugan.
Som vanligt sken solen från en näst intill molnfri himmel. Det kom ca 135 besökare till
evenemanget. Efter friluftsgudstjänsten fanns som vanligt kaffeservering och tombola.
❖ Det populära inslaget öppet kyrktorn ”Se världsarvet från kyrktornet” återkom den 18/7.
❖ Utställning med Smedbys kyrkliga textilier med föredrag i Smedby kyrka av Maria
Brynielsson om liturgiska handarbeten, ca 10-12 kom för att se och lyssna den 18/7.

❖ ”Vandring med Torsten Jansson” den 21/7 var det 30 personer som vandrade ut från
Alvlösa gård mot järnåldersbosättningen vid Storåsen.
❖ Onsdag den 27/7. Jörgen Wieslander föreläser om teer och teodling i Asien. Teprovning!
ca 30 kom.
❖ Föreningen ordnade med ”Loppis” även detta år, under två eftermiddagar den 30-31 juli.
Stort tack till alla som skänkte ”loppisprylar” och hjälpte till med försäljningen. Detta
drog in en betydande summa till föreningskassan (ca 6000:-).
❖ Sångkursen blev en favorit i repris. 5 personer deltog 20-21/7.
❖ Eftersom världsarvsveckan flyttades till juli så instiftade vi en egen ”Smedby vecka” 17/8.
Det bjöds till lunchmusik i kyrkan av Christer Svensson 1-4 augusti. Mellan 25
till 45 åhörare vid varje tillfälle. Kaffe i sockenstugan efter konsert.
6/8. ”Det här är Alvlösa gård”. Per Olsson berättar om arbetet på gården förr och
nu. Ca 35 kom.
❖ Gösta Friberg trollband ca 35 personer i sept, då han talade om fåglar.
❖ Musikquiz med Christer Svensson och Lasse Andersson gladde ett 30 tal personer i okt.
❖ Adventsfika lockade ca 30 personer lördagen före 2ra advent.
❖ Ett nytt avloppssystem till Sockenstugan har installerats under året.
❖ Vi har ansökt hos länsstyrelsen om att få bidrag till nytt tak. Det krävs annan offentlig
finansiering för att få detta bidrag. Vi fortsätter sökande efter sådan finansiering.
❖ Under några år har vi haft ambitionen att installera fibernätverk i Smedby. Till en början
som ett projekt i Hembygdsföreningens regi, men sedan hösten 2015 tillsamman med
bland annat Sockenföreningen i S:a Möckleby. Som samarbetspartner och nätägare
valdes Bynet som ägs av IP-only. Projektet har fungerat bra och förhoppningsvis
kommer nätet att tändas upp i vårt område under första delen av 2017.
❖ Röjning på tomten gjordes 9 april. Under sensommaren har hela sockenstugan fått ny
rödfärg.
❖

Projektet med att kartlägga ägonamn har legat i vila Förhoppningen är att komma igång
igen under 2017.

❖ Kicken har skött om planteringen vid vägskälet.
❖ Lisa, Ingalill och Kicken 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 och
Ölandskvarnförening . Föreningen är också representerad i Margit Friberg sällskapet.
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