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Verksamhetsplaner för Ljungskileortens Hembygdsförening 2021 
 
Verksamhetsplanen för 2021 beskrivs av respektive kommittéer och byalag. Vi 
hoppas att fler skall vilja engagera sig i föreningens aktiviteter. Det är roligt att vara 
med och det skall det vara. Läs igenom våra verksamhetsgrenar och bestäm vad du 
skulle tycka vara roligt att bidra med. Du är välkommen! 
 
Ann Halldin 
Ordförande 
 
 
Verksamhetsplan för 2021, Bidragsgruppen 
Bidragsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete under 2021 då förnyade ansökningar 
med stor sannolikhet kommer att behöva göras.  
/Arne Bergström 
 

Verksamhetsplan för 2021 från Information/Hemsidan/Redaktions- 

kommittén  
Medlemmar: Anna-Clara Olofsson (sammankallande) med studiecirkel 
Vi fortsätter med träffar varje onsdag och förser vår hemsida med aktuell information 
och ger månadsvis ut ett Nyhetsbrev med information om aktuella händelser till 
prenumeranter. Vi kommer att lägga mer fokus på att informera via Facebook 
grupper och Instagram där även Nyhetsbrevet finns. 
Minnesbilder 2021 skall vara klar till försäljning på första julmarknaden då många vill 
köpa julklappar. 
/Sammankallande Anna-Clara Olofsson 
 
Verksamhetsplan för 2021 från Bella Vista kommittén – ute 
Efter vinterns dvala är det åter dags att ta en närmare översikt över hela trädgården 
och över vilka uppgifter som behöver göras innan gräsklippningssäsongen börjar.  
Kastanjeträden behöver klippas/hamlas.  
Krattning och eventuellt borttagande av sly bör göras på området på andra sidan 
bäcken räknat från Bella Vista, området närmast torget. Även en första putsning i 
slänten mellan museet och järnvägen av buskar och ogräs bör göras.  Vidare 
rabatter, grusgångar och blombyttor får startas upp. 
Det går att göra hur omfattande planering som helst för trädgården med nyodling av 
blommor, grönsaker. Ställen vid bäcken där besökare kan slå sig ner under några 
timmar för vila och lugn. Hur omfattande planerna för år 2021 görs är helt beroende 
på vilka människor som kan tänka sig att arbeta i trädgården.  
Allt är möjligt! 
/Sammankallade Birgitta Abrahamsson 
 
Verksamhetsplan för 2021 från Byggnadskommittén 
Kommittén visar på behov av byggnadsvård både avseende kort- och långsiktigt 
underhåll av föreningens samtliga byggnader. Vi ger en skriftlig redovisning till 
styrelsen inför varje styrelsemöte där det framgår vilka åtgärder som är akuta och 
vilka som kan göras efterhand. Vi redovisar även en beräknad kostnad för åtgärden. 
Förslagen tas sedan upp på styrelsemöte för ställningstagande till om och när 
åtgärden skall genomföras.  
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Vi följer även upp att föreningens byggnader följer de riktlinjer som gäller för säkerhet 
avseende brandskydd, försäkringsskydd och elsäkerhet samt avtal för el, vatten och 
avlopp. 
Kommittén arbetar för närvarande i första hand med 4 olika områden: 
Taket på Bella Vista. Bidrag för arbetet har sökts och beviljats till halva kostnaden. 
Föreningen kommer att bidra med egna medel för andra delen. Arbetet kommer 
att starta upp inom kort. 
Aröds Kvarn – dämme och ränna. Bidrag har sökts och en av ansökningarna har 
beviljats. Fortsatt bidragsansökan pågår. 
Toalett vid Lyckorna Torp – styrelsen har förordat att toalett skall uppföras i separat 
hus med placering där nuvarande torrdass finns. Arbetet med planering, ansökning 
om bygglov och bidrag kommer att starta upp.  
Lyckorna Kvarn – takrenovering. Bidragsansökan pågår.  
/Inge Magnusson 
 
Verksamhetsplan för 2021 från kommittén för Lyckorna Torp och Kvarn samt 
Vadet 
Förutom normalt grönyte- och rabattskötsel så finns inga särskilda åtgärder 
planerade på området eftersom det i dagsläget är oklart med utvecklingen av 
pandemirestriktionerna.  
/Sammankallande Arne Bergström 
 
Verksamhetsplan för 2021 från Aröds Kvarn 
Se verksamhetsplan från Byggnadskommittén. 
/Sammankallande Arne Bergström 
 

Verksamhetsplan för 2021 från kommittén för Museet med handelsbod 
Men nu hoppas vi på ett bättre år 2021. Så museet kan öppnas upp igen. 
Kanske i liten skala under våren? I övrigt fortsätter vi med dokumentation av våra 
föremål. Ett krävande arbete! 
/Sammankallande Marita Svantesson 
 
Verksamhetsplan för 2021 från Bella Vista kommittén – inne    
Vi hoppas på ett bättre år 2021 så att arbetet på Bella Vista kan starta upp igen! 
/Sammankallande Marita Svantesson 
 
Verksamhetsplan för 2021 från Grinneröds Byalag  
Deltagare är Kerstin Johansson, Göte Natanaelsson, Kenneth Hansson, Kent 
Axelsson, Niklas Rudolfsson, Birgit Andersson och Ingrid Kennborn.    
Kanske förändring 2021. 
Kristi himmelfärdsdag  
13 maj förmiddagskaffe och samspråk på Grinneröds gravfält.  
Kulturarvsvandring juli/augusti. 
Vid 2020 års vandring till Lyckan och kvarnlämningarna där konstaterades att i 
fornsök finns 12 platser med lämningar efter kvarnverksamhet. Planerar vandring 
utefter bäcken mellan Liveröd och Björnåsen. Markägarna måste först kontaktas. 
Kyrkogårdsvandring Grinneröd 
Tillsammans med Lars Abrahamsson genomföra inventering och berättande om 
kyrkogården vid Grinneröds kyrka. Genomföra en studiecirkel med deltagare från 
bygden.  
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Bygdegården i Grinneröd 
Dokumentation av bygdegården samt dansbanor. 
Fornsöksregistrering 
I socknen finns över 70 markeringar. Ny kunskap om intressanta platser. Fundering 
om hur det kan användas. 
/Sammankallande Ingrid Kennborn 
 
Verksamhetsplan för 2021 från kommittén för Natur och Miljö                     
Fortsatt trädinventering av skyddsvärda träd i områdena kring Berg, Ulvesund, 
Anfasteröd och Lyckorna. Fortsatt inventering och dokumentation av gamla broar.        
/Sammankallande Inger Karlsson        
 
Verksamhetsplan för 2021 från Resteröds Byalag.  
Vi planerar att intervjua personer under året som minns Resteröds Folkets Hus. Om 
det blir någon hembygdsdag så serverar vi sill och potatis på loftet. Så brukar 
Resternäs smedja vara öppen två sommarkvällar. Då serverar vi fika och säljer 
Minnesbilder mm  
/Sammankallande Gun Klingwall 
 
Verksamhetsplan för 2021 från Dokumentationskommittén/Fotokommittén 
Vi hoppas att läget blir bättre och att vi är friska så att vi kan träffas och arbeta vidare 
med att registrera och arkivera inkomna bilder samt lägga in dem i bildarkivet Sofie.  
Förhoppningen är att vi skall få förstärkning i kommittén med fler personer, inte minst 
med dokumentationen och katalogisering av inkomna bilder. 
Ingemar gör en del jobb hemma så arbetet fortskrider. 
/Ingemar Nordmark /Johannes Johnsson 
 
Verksamhetsplan för 2021 från kommittén för Restenäs smedja 
Under förutsättning att pandemiläge tillåter beräknas smedjan vara öppen vid 
två tillfällen under sommaren, precis som tidigare år. 
/Sören Larsson 
 
Verksamhetsplan för 2021 från Programkommittén 
Så snart restriktioner för sammankomster upphör kommer programkommittén att 
återuppta sina möten där representanter från övriga kommittéer och byalag deltar.  
Aktuellt på programmet är en påskmarknad utomhus vid Bella Vista lördag 27 mars 
då det blir hembakat, tunnbröd, äggost och brynost, lotterier. Det finns även flera 
spännande ”kura skymning” som väntar och vi hoppas sommaren kan innebära flera 
vandringar och medverkan på Ljungskiledagen och Bredfjällsdagen. Framför allt så 
önskar vi kunna genomföra Hembygdsdagen på Lyckorna, en lördag i början av juli 
och en sommaravslutning med allsång kan finnas med i programmet. 
/Sammankallande Marita Svantesson 
 
 
 
 
 
 


