
Verksamhetsberättelse 2016
Föreningen hade252 medlemmar den 31/12 2016, något färre än 2015. 
Medlemsavgiften var 75 kr/person alt. 150 kr/familj.

Årsmötet ägde rum den 24/4 i Sjövillan. Håkan Nordmark från Smaålands 
museum föreläser om Ekna och Eknaholm.
Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden och ett antal arbetsmöten.

Skolbarnens dag arrangerades i maj i Åby. Man gick runt i Åby och berättade om 
olika byggnader och verksamheter utifrån det kompendium som togs fram till 
hembygdsdagen 2015. Därefter sedvanlig korvgrillning vid Sjövillan. 

Gudstjänst firades vid Sjövillan midsommardagen 25/6. Café Sjövillan fick även i 
år äran att arrangera kyrkkaffet. 

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 varit fortsatt bra. Två ungdomar arbetade i caféet med stöd av 
kommunalt bidrag. Den 27/8 hölls Ostkakekonsert i Sjövillan med Evert Taube-
tema .35 personer satt i publiken, blandade åldrar, nationaliteter och kön, och all 
ostkaka åts upp.

Sjövillan har fått ytterligare nya utemöbler med leverans våren 2016. 
Anledningen är att det behövs ett mer lättflyttade och lättunderhållna möbler 
med tanke på gräsklippning och omflyttning vid aktiviteter..

Utsiktstornet hölls som vanligt öppet maj-augusti. 725 vuxna  och 278 barn 
besökte tornet under perioden, varav 306 vuxna och 150 barn under juli då vi 
även hade öppet mån-fre kl. 13-16. Under juli kan vi erbjuda sommarjobb för 
ungdomar från trakten. Som tack till alla ideella tornetvakter bjöds på en grillkväll 
vid Sjövillan den 5/6 då ett trettiotal personer deltog.

Hembygds-/Kulturarvsdagen arrangerades den 11/9. Årets tema var ”Hur var det i 
Tjureda församling 1916?” Göran Welanders film om mejeriet i Åby visades och 
både filmaren, som var på plats, samt många i publiken kunde kommentera vad som 
hände. Hembygdsdagen hade ett åttital besökare

Motioner till årsmötet

”Bokgruppens” arbete med den nya hembygdsboken har pågått under året och  
boken ” Berättelser från Tjureda och Åby” är nu klar. Ann Cathrin Bloom och 
Lennart Johansson representerar styrelsen.

Tjureda i april 2017 / Styrelsen

 Styrelsen har under året bestått av:
 Ekna: Lars-Johan Svensson
 Lerike: Stig Thuresson
 Nykulla: Lena Tibblin (sekr)
 Tjureda: Karl-Ove Gustavsson

 Skavenäs: Andreas Ankarfors (kassör),
 Lennart Johansson ( ordf)
 Åby: Ann Cathrin Bloom, 
 Britta Holger, Bengt Runeson

Verksamhetsplan 2017
23/4 kl. 15 Årsmöte i Sjövillan. Martin Hansson föreläser om Värend 

och Tjureda på medeltiden. Föreningen bjuder på fika. 

1/5 kl. 12 Utsiktstornet öppnar för säsongen.
I maj Skolbarnens dag i Åby
5/6 kl. 18.00 Grillkväll för tornetvakterna vid Sjövillan.
11/6 kl. 13 Café Sjövillan startar och håller sedan öppet

söndagar kl. 13-17 i juni, juli, augusti.
24/6 Friluftsgudstjänst vid Sjövillan (midsommardagen).
Juli Utsiktstornet håller öppet även vardagar kl. 13-16.
26/8 kl. 14 Ostkakekonsert i Café Sjövillan. Trio Atlantis - träblåstrio 

med musiker från båda sidor av Atlanten.
27/8 Café Sjövillans och Utsiktstornets sista öppna dag för 

säsongen.
I september Hembygds-/Kulturarvsdag 



Motioner till årsmötet skickas till föreningens sekreterare Lena Tibblin, e-post 
lena.yster@hotmail.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 - 27 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

Sjövillan, Åby
Café Sjövillan öppnar söndag 11/6 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 Britta Holger 070-246 70 17
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 2016 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 23 april 2017 kl. 15.00

Tjureda skola, klass 5, 6 och 7, hösten 1950

Fotot utlånat av Carl Gustaf Vernersson 

www.tjuredahembygdsforening.se


