
 
 

  Ljungskileortens Hembygdsförenings Årsberättelse 2021 
 
Även under 2021 har föreningens utåtriktade verksamhet påverkats av pandemin och dess 
restriktioner. Trots detta har föreningen haft en aktiv och livlig verksamhet, vilket beskrivs 
nedan och i redogörelserna från de olika kommittéerna och byalagen.  

Tyvärr tvingades vi även i år att ställa in våra största och mest publikdragande evenemang, 
Valborgsfirandet och Bygdens dag.  

Vi har dock lyckats genomföra några arrangemang i enlighet med Folkhälsomyndigetens 
rekommendationer, vilket har rönt stor uppskattning; allsången vid Lyckorna Kvarn, 
medverkan på Bredfjällsdagen, påsk- och julmarknader utomhus, smed i arbete, några 
vandringar samt ett par Kura Skymning-kvällar under hösten. 

Föreningen har under året gjort stora insatser med vård av våra kulturbyggnader. Av 
byggnadskommitténs rapport och bifogade sammanfattning framgår vilka åtgärder som har 
gjorts under året och vad som kommer att behöva göras de kommande åren.  

Upprustningen fortsätter under 2022 och närmast på tur står Aröds Kvarn och Lyckorna Kvarn, 
två stora och utmanande projekt.  

För att klara att genomföra upprustningsåtgärderna har föreningen sökt ekonomiskt stöd från 
olika bidragsgivare, och vi hoppas att bidragsansökningarna kommer att beviljas för att kunna 
tillgodose underhållsbehovet. Bidragen kommer inte att kunna täcka kostnaderna fullt ut, 
utan föreningen kommer även att behöva bidra med egna medel. För detta ändamål har vi 
reserverat medel i budget 2022. 

Föreningens ekonomi är god. Dock noterar vi ett avsevärt intäktsbortfall på grund av inställda 
aktiviteter och evenemang. Föreningen har sökt och beviljats bidrag från Uddevalla kommun, 
som har delat ut Coronastöd till ett antal föreningar i kommunen som påverkats ekonomiskt 
av pandemin. Ljungskileortens hembygdsförening är en av de föreningar som erhållit 
maximalt stöd, 108 000 kr, vilket vi tacksamt har mottagit. Pengarna kommer i huvudsak att 
användas för fortsatt underhåll av våra kulturbyggnader. 

Föreningens stämmovalda ordförande avgick på egen begäran den 1 november, varvid vice 
ordförande utsågs till tillförordnad ordförande i ett extrainsatt konstituerande styrelsemöte.  

Under 2021 har styrelsen haft 11 protokollförda möten. Protokollen finns upplagda på 
föreningens hemsida. Föreningens verksamhet beskrivs av redogörelser från de olika 
kommittéerna och byalagen i ett separat dokument.  

Utöver styrelse- och kommittéarbetet så har utvecklingsarbete påbörjats inom flera områden;  

• Några medlemmar har genomfört den web-baserade utbildningen ”Säker Föreningsgård”, 

som arrangeras av Sveriges Hembygdsförbund. Ett antal åtgärder har identifierats som 

föreningen behöver vidta.  

• En medlem genomgått brandsäkerhetsutbildning. 

• En översyn och modernisering av vår IT-miljö har påbörjats. Detta kommer att underlätta 

det fortsatta arbetet med dokumentation och digitalisering av vår omfattande 

fotosamling. 



 
 

 

 

 

 

• Vi har också påbörjat en övergång till att använda Sveriges Hembygdsförbunds web-portal, 
som på sikt kommer att ersätta föreningens nuvarande hemsida.  

• Vi planerar också att bli mer synliga på sociala medier genom att skapa en egen Facebook-
sida.  

• Vi kommer också att förse informationstavlor vid våra anläggningar med QR-koder där 
man kan länkas till fördjupad information. 

• Vi kommer också att se över arbetsbeskrivningarna för våra olika kommittéer. Under året 
kommer också den sedan tidigare aviserade översynen av föreningens stadgar att göras. 
De nu aktuella stadgarna antogs av stämman år 2009. 

Föreningens medlemsantal har under ett antal år legat runt 500, men vi ser sedan några år 
tillbaka en vikande trend och antalet föreningsmedlemmar är nu nere på 427.  

Vi noterar att ett betydande antal av våra medlemmar bor utanför Ljungskile med omnejd, 
vilket naturligtvis försvårar ett aktivt deltagande i föreningens arbeten och kommittéer. Men 
vi är självklart väldigt glada för att ni känner samröre med bygden och tar med er 
medlemskapet när ni flyttar. 

Detta är ett faktum som vi i föreningen måste förhålla oss till och ta på stort allvar. Vi måste 
arbeta aktivt med att vitalisera och utveckla föreningen så att vi uppfattas som relevanta och 
attraktiva för dagens Ljungskilebor. 

Vi behöver också bli bättre på att samverka med andra hembygdsföreningar. Jag är övertygad 
om att vi delar många frågeställningar och problem, och att vi har mycket att lära av varandra. 
Viktigt är också att vi utvecklar vår samverkan med såväl vårt regionala som nationella 
Hembygdsförbund och andra institutioner. 

Vi hoppas att fler skall vilja engagera sig i föreningen och dess arbeten och aktiviteter. Som 
framgår i verksamhetsberättelsen så har vi en stor och varierad verksamhet. Vill du stötta 
föreningen eller engagera dig, så är du välkommen att kontakta oss. 

Jag vill framföra mitt och styrelsens stora och varma tack till alla hängivna och engagerade 
medlemmar som bidrar med arbete i våra kommittéer. Ni är viktiga och behövs och vi ser 
gärna att vi blir fler som deltar i vårt roliga och inspirerande arbete. 

Jag avslutar med att påminna om att Ljungskileortens hembygdsförening firar 90 år i år!  Detta 
kommer att uppmärksammas på olika sätt, planeringen pågår för fullt, och information 
kommer successivt att meddelas på vår hemsida, anslag och i våra nyhetsbrev 

 
/Arne Bergström 
Tillförordnad ordförande 
 
 
För verksamhetsberättelser 2021 från byalag, grupper och kommittéer se separat dokument 
 


