Verksamhetsplaner för 2022 Ljungskileortens Hembygdsförening
Bidrags-gruppen
Bidragsgruppen kommer att fortsätta sitt aktiva arbete under 2022. Utöver påbörjade
projekt 2021 kommer även bidragsansökan för ny toalettbyggnad på Lyckorna Torp att
förberedas.
/sammankallande Arne Bergström
IT-gruppen.
Styrelsen har i slutet av 2021 beslutat att inrätta en arbetsgrupp, IT-gruppen, med uppdrag
att säkerställa att föreningen har en säker och ändamålsenlig IT-miljö som stödjer
föreningens verksamhet.
IT-gruppen arbetar direkt underställd styrelsen och sammansätts av ledamöter från berörda
kommittéer och sakkunniga medlemmar. Styrelsen beslutar vilka personer som skall ingå i
gruppen, och inledningsvis har IT-gruppen bemannats med följande personer: Arne
Bergström, Ingemar Nordmark, Anders Krylberg och Lasse Abrahamsson.
Gruppen har inventerat åtgärdsbehov inom följande arbetsområden:
 Inventering av hårdvara och mjukvara samt behov av nyinköp
 införande av backup-rutiner
 gallring och uppordning av mappstrukturer på föreningens diskar
 säkerhets- och behörighetsfrågor
 dokumentation av rutiner
 utvärdering av kommunikationsbehov
 utbildning och intern information
Gruppen bedömer att arbetsinsatsen kommer att bli omfattande. Prioriterade områden
under 2022 är säkerhets- och behörighetsfrågor samt uppordning av mappstrukturen.
Gruppen arbetar i nära samverkan med Fotogruppen och Informationsgruppen.
/sammankallande Arne Bergström
Aröds Kvarn
Under förutsättning att beslut erhåller från Länsstyrelsens vattenvårdsenhet kommer större
delen av 2022 att ägnas åt upprustningen av ränna och damm vid Aröds kvarn. Föreningen
kommer därför inte att kunna hålla någon kvarndag vid Aröds kvarn under 2022.
Grönyteskötsel genomförs i den omfattning som upprustningsprojektet medger.
/sammankallande Arne Bergström
Bella Vista kommittén – inne
Vi hoppas på ett bättre år 2022. Vi planerar för 6 lördagars sommaröppet med våfflor och
övriga aktiviteter se publicerat programförslag för 2022. Lokalen kommer att hyras ut.
/sammankallande Marita Svantesson
Bella Vista kommittén – ute
Efter vinterns dvala är det åter dags att ta en närmare översikt över hela trädgården och se
över vilka uppgifter som behöver göras innan gräsklippningssäsongen börjar.
/sammankallade utses efter årsstämman

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. 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.
Vi kommer att byta handfat, justera värmeanläggningen samt måla fönster invändigt mm på
Bella Vista.
På Lyckorna forsätter vi med renovering och målning av våra byggnader.
Byggnadskommittén har utarbetat de byggnadstekniska delarna inför renoveringen av
Lyckorna kvarn tillsammans med Uddevalla kommun. Kommunen tar hand om
materilaleveranser, vi har fått ett bidrag men söker mer för att täcka in behovet. Alternativt
kommer vi att utföra arbetet delat på 2022 och 2023. För Aröds Kvarn har vi erhållit
ersättning till en del av kostnaderna för dämme och ränna. Arbetet ligger nere tills vi får
starttillstånd av Länsstyrelsen.
/sammankallande Inge Magnusson
Dokumentation-/Fotokommittén
Då vi fått förstärkning av Anders Krylberg för att strukturera vårt arbete, samt Lars
Abrahamsson som hjälper oss med datautrustning mm, så ser vi fram emot
2022.Förhoppningen är att vi skall få förstärkning i kommittén med fler personer, inte minst
med dokumentationen och katalogisering av inkomna bilder.
Kalender tas fram för 2023 att kunna säljas på första julmarknaden.
/sammankallande Ingemar Nordmark, med Johannes Johnsson och Anders Krylberg
Grinneröds Byalag
Deltagare är Kerstin Johansson, Göte Natanaelsson, Kenneth Hansson, Kent Axelsson, Niklas
Rudolfsson, Birgit Andersson och Ingrid Kennborn. Kanske förändring 2022.
Vindflöjel/väderflöjel från Grinneröds gamla kyrka med datering från 1670-talet. Byalaget
funderar på vad som kan göras för att uppmärksamma klenoden som finns på Bohusläns
museum. Kan det göras en kopia?Nu planeras för invigning gemensamt
Hembygdsföreningen/Grinneröds byalag och Ljungskile församling på Kristi Himmelfärdsdag
den 26 maj 2022.
Förutom invigning av skyltar planeras bl.a. Kyrkogårdsvandring.
Lista och inventering av alla företag som funnits i Grinneröds socken har påbörjats och
kommit långt. Vi ska avgöra på vilket sätt dokumentation ska genomföras.
Askgravlund på Grinneröds kyrkogård. Byalaget är förberedda på dialog när församlingen
utrett klart.
Kulturarvsvandringar planeras även 2022. Den 1000 åriga Kungsvägen mellan Kungälv och
Norska gränsen fortsätter från Tön (dit vandring gick 2021) via Gullrisstigen, TjöstelserödAröd - Vassdraget och vi kanske kommer fram till Groheds fd gästgiveri.
Bygdegården i Grinneröd Dokumentation av bygdegården samt dansbanor. Dags att komma
vidare till sammanställning av de uppgifter som finns. FornsöksregistreringI socknen finns
över 70 markeringar. Ny kunskap om intressanta platser. Fundering om hur det kan
användas. Dessa fornminnen ligger där de ligger.
/För Grinneröds byalag Ingrid Kennborn

Information/Hemsidan/Redaktions-kommittén
Vi fortsätter med träffar varje onsdag när restriktioner upphör. Mycket fokus skall ges på
Hembygdsförbundets portal med att marknadsföra våra besöksmål och visa evenemang.
Vår hemsida uppdateras regelbundet med aktuell information och vi ger månadsvis ut ett
Nyhetsbrev med information om aktuella händelser till 140 prenumeranter. Vi kommer att
lägga mer fokus på att informera via Facebook grupper och Instagram där även Nyhetsbrevet
skall finnas. En egen profil på Facebook skapas för Ljungskileortens Hembygdsförening.
Minnesbilder 2022 skall vara klar till försäljning på första julmarknaden då många vill köpa
julklappar. Inventering skall göras av äldre Minnesbilder, det kan finnas behov att göra
nytryck av årgångar där vi endast har ett fåtal exemplar i lager
/sammankallande Anna-Clara Olofsson
Lyckorna Torp och Kvarn samt Vadet
Normal grönyte- och rabattskötsel. Genomförande av de aktiviteter som programkommittén
planerar. Bakdagar vid Vadet som vanligt, och fortbildning kommer att erbjudas för att få fler
personer intresserade av att baka i vedugnen.
Fortsatt byggnadsunderhåll enligt byggnadskommitténs planer.Omläggning av tak m m på
Lyckorna kvarn planeras med start tidigast 1 augusti 2022, under förutsättning att
bidragsfinansiering för arbetskostnaderna kan erhållas. Uddevalla kommun är beredda att
bekosta materialet.
/sammankallande Arne Bergström
Museet med handelsbod
Museet öppnas upp igen och tar emot grupper. I övrigt fortsätter vi med dokumentation av
våra föremål som är ett krävande arbete!
/sammankallande Marita Svantesson
Natur och miljökommittén
Fortsatt trädinventering av skyddsvärda träd. Slutföra arbetet med informations-tavlorna.
Därtill uppdrag som styrelsen ger kommittèn.
/sammankallande Inger Karlsson
Programkommittén
Se publicerat programförslag för året.
/sammankallande Marita Svantesson
Restenäs smedja
Under förutsättning att pandemiläge tillåter beräknas smedjan vara öppen vid två tillfällen
under sommaren, precis som tidigare år.
/sammankallande Sören Larsson
Resteröds byalag
Medverka med fikaförsäljning vid öppethållande av Restenäs smedja.Vara behjälplig vid olika
evenemang, såsom Bygdens dag och Kulturarvsdagen bl.a.
/sammankallande Kerstin Larsson

