
Programkommitténs möte 20210802, 11.00  

Närvarande: Marita, Elisabeth B, Carmen för Museet, Dorotea och Kent för styrelsen, Gun-Inger, 

Eva-Lena, Karin för Bella Vista inne, Eva Bergström och Åke för Lyckorna, Gun Klingvall för 

Resteröds byalag, Rolf Hermansson Berg för Aröds kvarn och Anna-Clara för Information.  

Marita hälsade välkommen och öppnade mötet som idag hölls på Bella Vista.   

Under 5 Lördagar i juli har det varit utomhus servering av nygräddade våfflor och tillströmningen 

har ökat för varje lördag, den sista i juli såldes även lotteri med hembakat bröd av Marita som 

lottvinster. På begäran så blir det ytterligare 2 lördagar 7 och 14 augusti med servering utomhus 

om vädret så tillåter. 11.00 – 14.00.  

Vi har gjort 2 vandringar med Rolf Hermansson Berg och Dan Wickström, en från Södra fjället den 5 

juli och en från Norra fjället den 19 juli.   

Måndag 2 augusti är det en nyinsatt vandring av Grinneröds byalag och starten är den gamla 

stenvalvsbron vid gamla rikstvåan, Sveriges enda väg som är byggnadsminne och följa den 1000 

åriga sträckningen Kungsvägen över Högens ägor över stenplattbron mot Klev och Tön och 1901 

års bro på Skafteröd samt åter mot riksväg två, den leds av Ingrid Kennborn. 

Måndag 9 augusti samling Skarsjövallens parkering 18.00. Torkel Torkelsson upprepar sin 

vandring med samma upplägg som han genomförde på årets Fågelmorgon på Kristi 

Himmelfärdsdag då det kom 15 personer. ”Lätt vandring på 3-4 Km i området på vägar/stigar i nya 

planerade bostadsområdet, salamander–dammar, kanske sånglärkan hörs, samt tid för kafferast i 

istidsmiljö. Därefter väljs någon av stigarna runt Silverfallet”.   

Torsdag 12 augusti blir det ”Smed i arbete” Axel Ryberg och Sören Larsson har Restenäs smedja 

öppen 17.00-20.00 Resteröds byalag har hand om fikaförsäljning. 

Sommarens evenemang avslutas som tidigare år med allsångskväll vid Lyckorna torp och kvarn 

utomhus, måndag 16 augusti 18.00. Lars Abrahamsson tillfrågas om han kan hjälpa till med 

ljudanläggningen. 50:- blir kostnad för besökarna och då ingår fika med hembakat, andra bjuds. 

Ljungskiledagen som planeras av Samhällsföreningen blir framflyttad till nästa år. 

Förslag finns på gemensam vandring på Kulturarvsdagen 11 september med Forshälla 

Hembygdsförening. Guide blir Kjell Eliasson. 

Vi medverkar gärna med provsmakning av äggost och tunnbröd på Bredfjällsdagen 25 september 

så som tidigare år. 

Önskemål finns om en Kura skymning med Ellen Mattsson i oktober. 

Två datum för julmarknader finns på förslag 4 och 11 december. 

Anna-Clara informerade om att alla våra aktiviteter numer finns uppdaterade på vår hemsida och 

de är även med på Hembygdsportalen se https://www.hembygd.se/shf 

Vi tittade igenom affischeringsplatser och låter styrelsen bestämma vilka vi skall annonsera på.  

Ola Trouwe kommer att tackas för sin insats med projekt tvålar som förslag på allsångskvällen. 

Dorotea informerade om en gåva med många fotografier som tagits av Stig Gabrielsson. 

Nästa möte i programkommittén blir 6 september 11.00 på Bella Vista.  

Noterat från mötet; Anna-Clara Olofsson  

https://www.hembygd.se/shf

