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      Föreläggas årsstämman 

Kommittéers och byalags uppgifter:    

Byalag 

I programarbetet företräda socknen samt ansvara för vandringar. Helst en aktivitet i alla 

socknar varje år. Vid olika arrangemang förbereda och servera. Inför dessa se till att kaffe, 

kakor eller mat m.m. framställs eller köps in. För närvarande deltar byalagen vid årsmötet, 

bygdens dag samt två till tre kvarnkvällar. Delta i programkommittén. 

  

Aröds kvarn   

Hålla kvarnen funktionsdugligt skick. Tillsyn över kvarnen, utföra reparationer vid behov, vid 

större ingrepp efter avstämning med styrelsen. Hålla rent från sly m.m. runt ån, rännan och 

kvarnen. Hålla kvarndag varje år med malning, kaffeservering m.m. gärna med deltagande av 

Trädgårdsamatörerna. Sprida information om kvarnen och dess aktiviteter. Delta i 

programkommittén. 

 

Bella Vista  
Bella Vista ska invändigt visa karaktären från 1900-talets början. Städning och förberedelse 

för arrangemang. Servera kaffe med dopp vid de tillfällen styrelsen beslutar i samråd med 

kommittén. Gemensamt med Fotokommittén använda lokalerna. Ansvara för uthyrning av 

nedre våningen till studieförbund, mindre fester m.m. Delta i programkommittén. 

 

Bella Vista trädgård    

Klippa gräs, hålla grusplan, rabatter och buskar välansade. Planera trädgården i samråd med 

styrelsen. 

 

Dokumentation  

Dokumentera människor och miljöer genom att intervjua äldre personer, förvara i 

bandinspelningar, anteckningar och fotografier. Även att göra materialet tillgängligt för 

allmänheten genom artiklar, föredrag och vandringar till intressanta miljöer i hembygden. 

Ta hand om det av föreningen producerade material som ska lämnas till arkivering. 

 

Foto   

Insamling, dokumentation och arkivering av fotografier från bygden. Ansvara för att arkiverat 

material är beständigt. Göra arkivets bilder tillgängliga för allmänheten. Gemensamt med 

Bella Vista kommittén använda lokalerna i Bella Vista. Delta i programkommittén. 

 

Hemsida 

Hemsidan ska visa föreningen föreningens verksamhet, kommande och genomförd. 

Föreningen vill även visa Ljungskilebygden i ett brett kulturellt perspektiv och ge intresserade 

möjlighet att lätt hitta information. Hålla hemsidan uppdaterad med aktuell information. 

  

Lyckorna torp o kvarn, Vadet. Kommissionärsskjul. 

Tillsyn över byggnaderna så att de bevaras, utföra reparationer vid behov, vid förändringar 

och större ingrepp efter avstämning med styrelsen. Hålla rent inomhus och utomhus samt röja 

från sly m.m.  Vården har till syfte att vidmakthålla byggnaderna i befintligt skick. 

Sprida information om kvarnen, torpen och dess användning och aktiviteter. Delta i 

programkommittén. 
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Museet med handelsbod 

Ta tillvara föreningens och museets samlingar, dokumentera och förvara så att artiklarna 

bevaras och inte förstörs. Anordna utställningar. Ha öppet för allmänhet och skolklasser. 

Utveckla samarbetet med skolorna. Delta i programkommittén.  

 

Natur o miljö 

Beredning av styrelsens svar på kommunens planer. Frågor av natur och miljövärde inom 

hembygdsföreningens geografiska område. Ta initiativ och föreslå styrelsen frågor inom natur 

och miljö sektorn som är av intresse för föreningens arbete.  

 

Resteröds smedja  

Tillsyn över smedjan, utföra reparationer vid behov. Vid större ingrepp efter samråd med 

styrelsen. Hålla rent från sly m.m. runt smedjan.  

Ansvara för aktiviteterna vid smedjan. Se till att det finns vatten, kol och att skyltning till 

smedjekvällar finns på plats. Sprida information om smedjan och dess aktiviteter. 

 

Byggnadskommitté   

Lämna förslag till styrelsen om restaurering av föreningens byggnader. Arbeta fram skriftlig 

planering om kort och långsiktigt underhåll. Samordnare av underhållsarbete. 

Dokumentera de förändringar som genomförs samt de restaureringar som tidigare genomförts. 

Tillsammans med styrelsen och kommittéer komma fram till hur olika byggnader ska 

användas. Ansvara för att el-avtal, vatten o avlopp m.m. är ekonomiskt effektiva. 

 

Programkommitté 

Ansvara för att aktiviteter anordnas samt fördela arbetsuppgifter vid dessa. 

Av årsstämman fått i uppdrag att anordna minst en aktivitet per månad, dock ej under januari 

månad. Representanter från kommittéerna:Aröd, Bella Vista, Foto/ Dokumentation, 

Redaktion, Lyckorna torp o kvarn, Museet, Grinneröd samt alla byalag. 

 

Redaktionskommitté till Minnesbilder   
I samråd med styrelsen besluta om tema för aktuell upplaga. Om möjligt ska många personer 

medverka med artiklar och bilder. Ansvara för det redaktionella arbetet samt se till att 

tryckning, distribution m.m. genomförs. Minnesbilder ska utges i juni månad. (inför bygdens 

dag.) 


