
Verksamhetsberättelse 2014 
 
Föreningen hade 285 medlemmar den 31/12 2014, en ökning med 31 medlem-
mar sedan 2013. Medlemsavgiften var 75 kr/person alt. 150 kr/familj. 
 

Årsmötet ägde rum den 27/4 i Sjövillan. Fotograf Lars-Olof Hallberg visade sina 
naturbilder från Nykulla utsiktstorn och ur sin bok ”Den siste fjällbonden”. 
 

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden och ett antal arbetsmöten. 
 

Skolbarnens dag arrangerades 21/5 då barnen cyklade till Skälsnäs gård och 
fick information om gården. Därefter sedvanlig korvgrillning och bad vid 
Skälsnäs badplats. ”Bästa utflykten någonsin” var en elevs kommentar! 
 

Gudstjänst firades vid Sjövillan midsommardagen 21/6 då 26 pers deltog. Café 
Sjövillan fick även i år äran att arrangera kyrkkaffet. 
 

I juni gjorde styrelsen en egen utflykt och besökte Kalvsviks och Grimslövs 
hembygdsföreningar där vi hade ett mycket positivt utbyte. Grimslöv kom sedan 
på svarsbesök i augusti. 
 

Café Sjövillan höll öppet 13 söndagseftermiddagar under juni-augusti. Tack vare 
bygdens stora engagemang och fler kunder blev vår satsning ännu bättre i år 
och intäkterna har bl.a. bidragit till den nya trappan i Sjövillan, som byggts våren 
2014. Tre ungdomar arbetade i caféet med stöd av kommunalt bidrag. Den 30/8 
hölls Ostkakekonsert i Sjövillan med gitarrmusik av Magnus Åberg från Åby och 
Gunnar Hjorth med ett 30-tal åhörare. 
 

Under hösten beställde vi ett antal nya utemöbler med leverans våren 2015. 
Anledningen är att det behövs ett mer lättflyttade och lättunderhållna möbler 
med tanke på gräsklippning och omflyttning vid aktiviteter. Tanken är att beställa 
ännu fler till kommande säsong med strävan efter enhetligt, snyggt möblemang. 
 

Utsiktstornet hölls som vanligt öppet maj-augusti. Ca 1 170 pers och 375 barn 
besökte tornet under perioden, varav ca 320 pers och 125 barn under juli då vi 
även hade öppet mån-fre kl. 13-16. Under juli kan vi erbjuda sommarjobb för 
ungdomar från trakten, med ekonomiskt stöd från kommunen. Som tack till alla 
ideella tornetvakter bjöds på en grillkväll vid Sjövillan den 5/6 då drygt 30 pers 
deltog. 
 

I juli drabbades utsiktstornet av ett rejält åsknedslag. Som tur var kom inga 
människor till skada, trots att tornet var öppet, men all el och elskåp o.dyl. blev 
helt utslaget med följd att mobiloperatörernas utrustning inte fick någon 
strömmatning. Efter några veckor var allt åtgärdat och föreningen drabbades 
därför också av högre kostnader. Instruktion har upprättats för tornetvakter om 
åskan närmar sig igen. Arbete pågår för att installera åskledare i tornet inför 
kommande säsong. 
 

Hembygds-/Kulturarvsdagen arrangerades den 14/9. Årets tema var ”I krigens spår” 
och Överste Jan Hyltén-Cavallius höll en uppskattad föreläsning om ”Kronobergs 

 

regemente genom århundraden”. Ca 60 pers deltog. Målerås Musikkår 
underhöll med musik från tiden mellan krigen. 
 

”Bokgruppens” arbete med en hembygdsbok pågår och har haft ett antal träffar 
under året. Ann Cathrin Bloom och Lennart Johansson representerar styrelsen. 
 

I februari deltog styrelsen i kommunens samrådsmöte kring deras planerade 
renovering av kraftstationen och slussområdet i övrigt. Hembygdsföreningen 
har också engagerat sig i frågan kring nedläggning av kyrkor i stiftet och varit 
representerade i projektet ”Rädda kyrkan” i Berg. Föreningen har i december 
sänt en erinran till Stadsbyggnadskontoret gällande inlämnad bygglovsansökan 
avseende Kvarnviken 1:3. Vi vände oss emot placering och utformning av tänkt 
ateljé/förråd på framsidan av fastigheten mot ån med tanke på kulturmiljön. 
 

För att hylla hembygdsföreningens grundare Per David Karlsson har föreningen 
betalat hans gravrätt, den gäller för tiden fram till 2039-12-31. 
 

Tjureda i april 2015 / Styrelsen 
 
 Styrelsen har under året bestått av: 

 Ekna: Lars-Johan Svensson  
 Lerike: Stig Thuresson 
 Nykulla: Lena Tibblin 
 Tjureda: Karl-Ove Gustavsson 

 Skavenäs: Andreas Ankarfors (kassör), 
 Lennart Johansson (vice ordf) 
 Åby: Ann Cathrin Bloom, Helen Gunnarsson (ordf), 
 Britta Holger (sekr), Marianne Olsson, Bengt Runeson 

 

Verksamhetsplan 2015 
 

26/4 kl. 15 

 

 

Årsmöte i Sjövillan. Roy Himsel visar sina bilder från bl.a. 
Torsten Gunnarssons tillverkning av Juleekor. Vill du vinna 
en egen eka från bygden? Vi startar lottförsäljningen, 
100 kr/st., sedan säljs lotter i caféet. Dragning på hem-
bygdsdagen. Föreningen bjuder på fika.  

1/5 kl. 12 Utsiktstornet öppnar för säsongen. 

13/5 Skolbarnens dag i Skavenäs. 

5/6 kl. 18.30 Grillkväll för tornetvakterna vid Sjövillan. 

7/6 kl. 13 Café Sjövillan startar och håller sedan öppet 
söndagar kl. 13-17 i juni, juli, augusti. 

20/6 Friluftsgudstjänst vid Sjövillan (midsommardagen). 

Juli Utsiktstornet håller öppet även vardagar kl. 13-16. 

29/8 kl. 14 Ostkakekonsert i Café Sjövillan 

30/8 Café Sjövillans och Utsiktstornets sista öppna dag för 
säsongen. 

13/9 kl. 14 Hembygds-/Kulturarvsdag i Sjövillan med temat 
”Människors värv och verk – en resa genom teknik- och 
industrihistoria”. Vi berättar om industrier och verksamheter 
som fanns här förr. Möjlighet till rundvandring. Dragning i 
lotteriet av Juleekan. 

 



 
 

Motioner till årsmötet 
 

Motioner till årsmötet skickas till föreningens sekreterare Britta Holger, e-post 
britta.holger@gmail.com senast en vecka före mötet. 
 
 

Nykulla utsiktstorn 
 

Kronobergs läns enda utsiktstorn. Härifrån ska man i klart väder se ca tio 
kyrktorn! I utsiktstornet finns också ett bygdemuseum. 
 

Öppettider 1 maj - 30 augusti: 
Lör-, sön- och helgdagar kl. 12-18. 
Juli månad dessutom mån-fre kl. 13-16. 
Inträdesavgift till utsiktstornet är 20 kr per vuxen person, barn under 10 år gratis. 
 

Vid önskemål om att besöka tornet på andra tider kontakta någon av 
nedanstående för bokning av tid: 
Karl-Ove Gustafsson, Tjureda 0470-933 63, 070-559 33 63 
Sten Karlsson, Nykulla  0470-941 82, 070-399 41 82 
Gunnar Johansson, Nykulla  0470-940 74, 070-590 76 36 
 
 

Sjövillan, Åby 
 

Café Sjövillan öppnar söndag 7/6 och håller sedan öppet söndagar kl. 13-17 i 
juni, juli och augusti. 
 

Vid önskemål om att besöka Sjövillan se anvisningsskylt vid entrén eller 
kontakta Helen Gunnarsson  0470-364 88, 070-942 32 01 
Inträdesavgift är 20 kr per vuxen person, barn under 10 år gratis. 
 
 

Hembygdsfilmer 
 

Beställ våra hembygdsfilmer på www.tjuredahembygdsforening.se eller kontakta 
Helen Gunnarsson, 0470-364 88. 
 
 

Välkommen som medlem! 
 

Medlemsavgiften för 2015 är 75 kr per person alternativt 150 kr per familj. 
Föreningens bankgiro är 5146-6654. Glöm inte att ange namn och adress vid 
inbetalning! Se även vår hemsida. 

 
 

 
 
 
 

Kallelse till ÅRSMÖTE i Sjövillan 

den 26 april 2015 kl. 15.00 
 

 

 
”Åby Minuthandel” i Villa Eka, foto från 1924 

(huset precis vid slussen) 
 

I Åby har funnits fyra mataffärer, varav detta var en. 
Observera ingången från sidan (från slussen sett) 

som inte längre finns. 

 

 

www.tjuredahembygdsforening.se 

 

http://www.tjuredahembygdsforening.se/
http://www.tjuredahembygdsforening.se/

