
Verksamhetsberättelse 2016 – 91:a verksamhetsåret
Möten
Årsmöte 17/3.
Styrelsemöten: 9/1 (planeringsmöte), 9/2, 30/3, 19/4, 10/5, 14/6, 9/8, 6/9, 12/10, 15/11. Närvaron 
vid styrelsemötena har varit mycket hög. En hel del kommittémöten har hållits.

Årsmötet
Årsmötet i FUB-lokalen samlade ca 35 personer. Efter förhandlingarna höll Karl-Oskar Pettersson ett 
uppskattat föredrag om luffare. Einar Samuelsson kompletterade hans berättande med dragspelsmusik. 
Lotteriet var som vanligt av hög klass.

Valda funktionärer
Styrelsen har bestått av ordförande Thorbjörn Svahn, vice ordförande Georg Karlsson, kassör Mats 
Stenström, sekreterare Britt-Marie Schwab, Lorraine Wacker, Britt-Marie Sällqvist, Marit Falkenhaug, 
Sören Adolfsson, Inger Bernsholt, Irene Fungbrandt, Göran Pettersson, Jan Karlsson, Lennart Beijer 
och Christer Örmander.
Nils Svensson har varit arbetsledare utan att tillhöra styrelsen.
Ordinarie revisorer har varit Ove Klingstedt och Kenneth Rosén. Ulrika Örmander och Gunnel Stark 
har varit revisorssuppleanter.
Irene Fungbrandt och Britt-Marie Sällqvist har varit lotteriansvariga. Valberedningen har bestått av 
Karl-Enar Gunnarsson och Göran Ehn.

714 medlemmar och programblad
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 714! Det är en ökning med 25 jämfört med föregående år
och ännu ett nytt rekord i modern tid. Programblad och inbetalningskort har delats ut till hushållen i 
Hultsfred. Vi har också en rutin för att skicka program och inbetalningskort per post till den växande 
skara medlemmar som inte bor i Hultsfred.

Hemsidor, Bygdeband och Facebookgrupp
Föreningen har två hemsidor, en för huvudföreningen och en för veteranfordonssektionen. I och med 
att Hultsfreds kommun inte längre upplät serverplats för dessa tvingades föreningen köpa tjänsten 
på den öppna marknaden. Samtidigt tvingades vi byta adresser, vi valde hembygdhultsfred.se och 
moppehultsfred.se. Samtididigt tvingades vi byta publiceringsverktyg, vilket resulterade i ett mycket 
omfattande arbete. Rent tekniskt hade vi stor hjälp av Sebastian Bergström.
I hembygdsförbundets databas Bygdeband har vi ett mycket omfattande material om indelta soldater 
och deras familjer.
Föreningen administrerar Facebookgruppen Du vet att du är från Hultsfred om… Gruppen har över
2 400 medlemmar. Mycket intressant material publiceras i gruppen och vi får hjälp med att identifiera
en del bilder.



Hedersbetygelser och uppvaktningar
Karl-Enar Gunnarsson och Marianne Lindvall fick på funktionärsfesten ta emot riksförbundets 
förtjänstnål med lagerkrans.
Olof Carlson, Monica Örmander och Mats Örmander fick vid veteransektionens årsmöte ta emot 
länsförbundets förtjänstdiplom.
Margareta Helander, Svenne Rooth och Christer Örmander belönades med riksförbundets 
förtjänstnål.
Föreningen har hedrat jubilarer med blommor och uppmärksammat bortgångna trotjänare.

Gåvor
Föreningen har fått ett stort antal gåvor under året. Gåvorna har varit av de mest skilda slag. Särskilt 
vill vi nämna arkivmaterial från Hultsfreds Mekaniska Verkstad, foto- och filmutrustning, klichéer och 
adresseringsutrustning från Östra Smålands missionsförening, hela Wirmar Löfgrens negativsamling 
omfattande ca 25 hyllmeter, Hultsfreds stations huvudur, en cykel från Bernhard Dahlströms 
cykelaffär i Hultsfred och mycket annat. Vi riktar ett stort tack till alla er som skänkt oss gåvor och ber 
om ursäkt för att vi inte kunnat räkna upp allt.

Swish
Under året har vi skaffat oss Swish. 

Anställda
Stefan Helgesson har varit anställd på halvtid hela året. Hans huvuduppgift har varit att arbeta med
Hultsfreds Forskarstuga.

Arbetskvällar och arbete i hembygdsparken
Under sommarhalvåret genomfördes 20-talet arbetskvällar i hembygdsparken och mycket uträttades. 
En lördag på våren och en på hösten städades hembygdsparken.
Vi har låtit säkra upp elen i Dalsebostugan och kaffestugan.
Tore Falkenhaug, Göran Pettersson och Nils Svensson har inventerat underhållsbehovet hos 
hembygdsparkens byggnader. Arbetet resulterade i en mycket omfattande dokumentation och 
många förslag till åtgärder. Ladugården är den byggnad som är i störst behov av åtgärd. Därefter 
kommer loftboden. Flera av de övriga byggnaderna behöver nya tak. 
Vi var på länsmuseet i Kalmar, där föredrog Tore Falkenhaug sin utredning. Varken länsmuseet eller 
länsstyrelsen kan bistå med ekonomisk hjälp. 
Kommunens föreningslag har gjort ett stort arbete i hembygdsparken. Bergebo och Dalsebostugan 
har fått nya fönsterfoder, dessa har målats med en korrekt vit färg. Bergebo har fått rödfärgade 
knutbrädor och dörren har målats i en passande gul färg. Dalsebostugans veranda har renoverats 
och riktats upp.

Lilla Torget
Föreningen hyr arkivlokaler vid Lilla Torget. Där förvaras bland mycket annat vår stora skivsamling och 
våra inbundna årgångar av Vimmerby Tidning.



Hultsfreds Slätt
B Yngve Bergqvist har fortsatt arbetet med att röja inom det forna regementsområdet. Vi har 
fortfarande problem med att det körs moped och motorcykel i skyttevärnen.
Staketet runt fläskförrådet måste bytas, det gamla har till stora delar plockats ner och virke har 
beställts till ett nytt staket.

Inköp
Vi har bland annat investerat i en ny skrivare och kopiator till forskarstugan, en slåtterbalk, en 
dammsugare och serveringsbrickor.

Hultsfreds MC
Samarbete med Hultsfreds MC fortsätter. Klubben använder kaffestugan mot att deras medlemmar 
hjälper oss med arbete i parken och vid arrangemang.

Utflykt till Herrstorpet
Georg Karlsson berättade om gårdens historia och stadsarkitekt Sara Dolk berättade om 
framtidsplanerna. Närmare 90 personer deltog.

Öppet i fläskförrådet
Kvällen då vi hade öppet i fläskförrådet lockade sex besökare.

Nationaldagen
I all enkelhet firade vi nationaldagen i hembygdsparken. Vi var ett tjugotal personer när flaggan 
hissades och Georg Karlsson blåste i sitt althorn. Samlingen avslutades med att vi gemensamt åt 
medhavd frukost.

Utflykt till Bjärkstugan, Kisa
Den mycket lyckade utflykten samlade 26 personer, varav två från Pelarne hembygdsförening. Detta 
privata museum med sin mångfald av föremål var verkligen värt besöket. Kvällen avslutade med gott 
fika.

Midsommarfirande
Under torsdagskvällen kläddes midsommarstången. Efter väl förrättat arbete serverades det sill, 
nypotatis och snaps i Dalsebostugan. Midsommarfirandet samlade gott om besökare trots värmen. Vi 
genomförde arrangemanget med eget folk. Sören Adolfsson, Karolina Stenström, Lena Ewenson och 
Sonja Karlsson stod för musiken och ledde dansen. Det serverades kaffe med ostkaka och den som 
ville kunde pröva lyckan i lotteriet. Räddningstjänstens mannar reste stången.

Kyrkogårdsvandring
Georg Karlsson ledde en vandring på Hultsfreds kyrkogård där han berättade om människor som levt 
och verkat i Hultsfred. De 40 deltagarna fick också en guidning inne i kyrkan.



Hembygdsrörelsen 100 år firades i Kalmar
Tio medlemmar deltog i firandet på torget utanför domkyrkan i Kalmar. Vi hade bland annat 
mattförsäljare och godisförsäljare på plats. Samtliga var tidstypiskt klädda, alltså cirka 1915.

Vandring på Hultsfreds slätt
Thorbjörn Svahn och Katarina Genberg guidade 15 personer runt på Hultsfreds slätt.

Våfflor och hantverk
Tre helger i juli var kaffestugan öppen och det serverades våfflor och visades hantverk i 
marknadsboden. Några guidningar i våra stugor gjordes också. Initiativet att väcka den gamla 
traditionen till liv är verkligen uppskattat och det var gott om besökare. 

Stadsvandringar
Två mycket uppskattade stadsvandringar genomfördes av Georg Karlsson. De samlade 50 respektive 40
deltagare. 

Musik i sommarkväll
På grund av dåligt väder tvingades vi ställa in musikcaféet med Rosenfors och Vena musikkårer. 

Slöjdens Dag vid Hultsfreds marknad
Hembygdsparken var för 17:e året i rad fylld av hantverkare och musik i samband med Hultsfreds 
marknad. Vi erbjöd en stunds avkoppling från marknadsvimlet, många hantverkare, musik med 
Sommarorkestern, kaffe och grillad korv. Arrangemanget är ett samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan och är vid sidan av medlemsavgifterna en av föreningens viktigaste inkomstkällor.

Berättarkvällar
Två berättarkvällar genomfördes på Hotell Hulingen under hösten. Båda var publiksuccéer och 
lockade drygt 100 personer per gång. Georg Karlsson berättade kring bilderna och Stefan Helgesson 
skötte tekniken. En frivillig entré togs upp vid en av kvällarna.

Funktionärsfesten
Funktionärsfesten i FUB-lokalen blev en mycket trevlig kväll med exotisk bricka från ICA Mathuset. För 
den mycket uppskattade underhållningen svarade Per-Erik Munther och Sören Adolfsson. Välförtjänta 
medlemmar fick ta emot förtjänsttecken.

Jul i Hembygdsparken
Stugorna var fyllda av julstämning och hantverkare. Sven Granevik läste julevangeliet. I loftboden satt 
jultomten och tog emot barnens önskelistor. Hultsfreds Lucia saknades eftersom vårt arrangemang 
sammanföll med kröningen i Hultsfreds kyrka.

Forskarstugan
Många vill ta del av den kunskap som Stefan Helgesson kan erbjuda. Digitaliseringen av bilder 
fortsätter.

Meddelande från Hultsfreds Forskarstuga
Till julskyltningen släpptes boken ”Meddelande nr 9 från Hultsfreds Forskarstuga”. Den innehåller
13 artiklar med stor spännvidd. Tidsmässigt sträcker sig ämnena för artiklarna över ett par hundra år. 
Som exempel på artiklar kan nämnas Fältskären CJO Rosén, Mille på hotellet, Kalmar Regemente på 



Hultsfreds slätt, Född i Stralsund och död i Lönneberga, Minnen från Villa Loris, Macus Larsson – ett 
glödande målargeni i romantikens tidevarv, Mimer – från skola till seniorboende och Musiken i 
Hultsfred.

Fotodokumentation ‐ bildgruppen
Arbetet med bildarkivet fortsätter under vinterhalvåret. Ett tiotal personer har träffats ett 20-tal 
gånger för att analysera och dokumentera. Fortfarande finns både gamla och nyare foton att 
diskutera omkring, inte minst tack vare inlämnade privata bilder som skannas.

Skivsamlingen
Vi har ungefär 3 000 stenkakor registrerade. I samlingen ingår också ett par tusen katalogiserade
LP-skivor. Dessutom har vi ca 600 katalogiserade EP-skivor. Ytterligare skivor väntar på att 
katalogiseras.

Guidningar
Under året har ett antal guidningar genomförts, såväl i hembygdsparken som på Hultsfreds Slätt och i 
utställningarna i föreningshuset. 

Vävstugan
Verksamheten har fortsatt att öka. Vävstugan har 13 vävstolar igång. Var tredje 
onsdag har väverskorna träffats för gemensamt arbete och däremellan vävs det individuellt.

Veteranfordonssektionen
En hel del egna mopedturer har körts. Vi har också kört andra klubbars rallyn. Sammanlagt har ett 40-
tal personer deltagit i sektionens aktiviteter. Årsmötet och årsfesten i kaffestugan var välbesökt.
Genom avtal med Länsförsäkringar kan hembygdsföreningens medlemmar teckna trafik- och 
halvförsäkring för sin moped mycket förmånligt.
Sektionen gjorde en lyckad bussresa till folkparken Tyrolen utanför Alvesta för att besöka 
veteranmarknaden se den välbevarade folkparken. 
Sektionen har låtit trycka upp jackor med loggor, hela 53 jackor beställdes.

Fest För Farfars Fordon
Veteranfordonssektionen genomförde för tolfte året nostalgikvällen Fest För Farfars Fordon i 
hembygdsparken. Både antalet utställare och besökare var rekordstort. Även i år hade vi bjudit in alla 
traktens motorcyklar till generalmönstring. Lil`Camille & the Rattletones gjorde en bejublad spelning 
där bandet började en gång för många år sedan. Även Vena musikkår medverkade med en fin konsert.
Huvudföreningen höll Dalsebostugan och Bergebo öppna och många passade på tillfället att se hur 
det är i våra stugor.

Rock’n Roll Rally
Veteranfordonssektionen arrangerade för fjortonde gången Rock’n Roll Rally för veteranmopeder och 
dito motorcyklar. Det blev en fantastisk dag med 432 startande. Därmed slog vi med råge vårt eget 
Smålandsrekord för ett mopedrally! Vi hade deltagare från bland annat Stockholm, Värmland, Alvesta 
och Norrköping. I mål serverades kroppkakor och på kvällen var det afterrace. Rock’n Roll Rally är en 
av föreningens viktigaste inkomstkällor.

Uthyrningar
Hultsfreds FK lånade Emarps stationshus i samband med Hultsfreds marknad. This is Hultsfred lånade 
kaffestugan i samband med festivalen.



Träffar för samhälls- och hembygdsföreningar samt yttranden
Vi har deltagit i tre träffar för samhälls- och hembygdsföreningar arrangerade av Hultsfreds kommun.
Bland annat har vi tagit upp den bristfälliga tillgängligheten till badplatsen i Hultsfred och behovet 
att något görs åt det gamla slakteriet i Hultsfred.
Vi har lämnat synpunkter på planprogrammet för Herrstorpet.

Föreningshuset, hembygdsparken och musikpaviljongen
I januari 2014 erbjöd vi oss skriftligt att ta över 1800-tals byggnaderna på Hultsfreds slätt och 
byggnaderna i hembygdsparken för en krona. Erbjudandet innefattade även marken. Skrivelsen 
resulterade i ett möte två månader senare med kultur- och fritidschef Peter Adolfsson och 
förbundschef Helena Grybäck-Svensson. 
I slutet av året blev vi kallade till Peter Adolfsson. Han ville att vi skulle ta över musikpaviljongen under en 
tvåårsperiod. Skälet var att Hultsfred har brist på samlingslokaler när biblioteket flyttas till Valhall.

Ett stort tack
Tack alla ni som gjort vårt jubileumsår så framgångsrikt för Hultsfreds hembygdsförening. Vi är helt 
beroende av er.

Framtiden
Vi ställs hela tiden inför nya utmaningar. Att rekrytera nya aktiva medlemmar är nog den största. Hela
tiden måste också verksamheten utvecklas. Även om huvuduppgiften är att bevara måste vi alltid vara
öppna för nya sätt att arbeta och nya verksamheter som passar in i vår målsättning.

Att underhålla fastigheterna i parken kräver mycket arbete. Inte minst gäller det ladugården och 
loftboden. Båda dessa är i stort behov av omfattande åtgärder. Mot bakgrund av detta är det viktigt att
vi har ett gott samarbete med exempelvis Hultsfreds kommun och Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK).


