Verksamhetsberättelse 2012
Föreningen hade 243 medlemmar den 31/12 2012. Medlemsavgiften var
75 kr/person alt 150 kr/familj.
Årsmötet ägde rum den 22 april i Sjövillan. Vid årsmötet kåserade Rolf
Wenander om den Bernadottska ätten i ”Från Pau till nu” - ett uppskattat inslag.
Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden och ett stort antal
möten i olika arbetsgrupper.
Café Sjövillan fortsatte sin verksamhet och höll öppet tolv söndagseftermiddagar
under juni-augusti. Tack vare bygdens glada, hembakande damer och den stora
kundtillströmningen lyckades vi även i år hålla caféet igång. En nyhet var i år tre
ungdomar som sysselsatts som caféassistenter med hjälp av kommunalt bidrag.
Den 19/8 höll Britta Holger och Gloria Joyce Burt Ostkakekonsert på oboe och
harpa i Sjövillan. Förutom vacker musik ingick hembakad ostkaka i biljettpriset.

I samband med hembygdsdagen lottades årets Juleeka ut, tillverkad av
Torsten Gunnarsson i Åby. Inga-Lill Karlsson, Lerike vann ekan. I andra pris
lottades en flytväst ut och priset gick till Britt-Louise Johansson, Herråkra.
Under vintern påbörjade styrelsen diskussioner med Backagårdens nye
fastighetsägare kring förvärv av Utsiktstornets mark.
Tjureda i april 2013 / Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Ekna: Caroline Svensson
Lerike: Stig Thuresson
Nykulla: Jan Tollin (sekr)
Skavenäs: Andreas Ankarfors (kassör), Lennart Johansson (vice ordf)
Tjureda: Karl-Ove Gustavsson
Åby: Ann Cathrin Bloom, Helen Gunnarsson (ordf), Britta Holger, Marianne Olsson

Verksamhetsplan 2013

I Sjövillan har vi satsat på ordentlig belysning av fotoutställningen om Åby
Möbelfabrik. Utställningen kommer att kompletteras allteftersom.

21 april kl. 15

Nykulla utsiktstorn hölls som vanligt öppet maj-augusti. Vi hade en bra säsong
även i utsiktstornet, ca 1.800 pers besökte tornet under perioden, varav
ca 500 pers under juli då vi hade extra öppethållande mån-fre kl. 13-16. Även
här kan vi erbjuda sommarjobb för en ungdom från trakten under juli månad,
med ekonomiskt bidrag från kommunen. Som tack till alla ideella tornetvakter
bjöds på en grillkväll vid Sjövillan den 1/6 då 24 pers deltog.
Vägverket har under året sagt upp sitt avtal om kommunikationsanläggning i
tornet.

Årsmöte i Sjövillan.
Anders och Gunnar Carlberg knyter ihop ”Egontrilogin” som nu är färdigställd. Böckerna finns till
försäljning efteråt.
Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

1 maj kl. 12

Utsiktstornet öppnar för säsongen.

Maj

Skolbarnens dag, denna gång i Ekna.

31 maj kl. 19

Grillkväll för tornetvakterna vid Sjövillan.

9 juni kl. 13

Café Sjövillan slår upp portarna och håller sedan öppet
söndagar kl. 13-17 i juni, juli, augusti.

22 juni kl. 16

Friluftsgudstjänst vid Sjövillan (midsommardagen).

Juli

Utsiktstornet håller öppet även vardagar kl. 13-16.

25 aug

Café Sjövillans sista öppna cafédag i sommar.

31 aug

Utsiktstornets sista öppna dag för säsongen.

8 sept kl. 14

Hembygds-/Kulturarvsdag med temat ”Människors
mötesplats” vid Sjövillan.

Vi arrangerade Skolbarnens dag 24/5 då barnen fick titta på hällristningarna i
Hjulatorp, besöka de nya djurstallarna i Gunnarstorp och få sig lite
jordbrukspolitik till livs liksom traditionsenlig korvgrillning som avslutning.
Gudstjänst firades vid Sjövillan midsommardagen 25/6 då ca 25 pers deltog.
Café Sjövillan arrangerade även i år kyrkkaffet. Gudstjänsten vid utsiktstornet
24/7 hade ca 10 besökare.
Hembygds-/Kulturarvsdagen arrangerades i samverkan med Vattenleden,
kommunen och Kulturparken Småland i slussområdet den 9/9. Evenemanget
ägde rum med anledning av att Åby sluss och Ångaren Thor hade
125-årsjubiléum. Det firades med Ångaren Thor i centrum, föredrag av Lars Thor
vid dansbanan och kaffeservering vid Sjövillan. Över 300 besökare samt
Målerås Musikkår förgyllde dagen.

Välkommen!

Motioner till årsmötet
Motioner till årsmötet skickas till föreningens sekreterare Jan Tollin, Nykulla
Sjöbacken, 363 34 Tjureda, e-post jan@tollin.org senast en vecka före mötet.
På årsmötet ska beslut fattas om förslag till nya föreningsstadgar som
presenterades 2011. Förslaget kan i förväg rekvireras från Jan Tollin,
tel. 0470-940 89, e-post jan@tollin.org.

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

Kallelse till ÅRSMÖTE i Sjövillan
den 21 april 2013 kl. 15.00

Öppettider 1 maj – 31 augusti:
Lör-, sön- och helgdagar kl. 12.00-18.00
Juli månad dessutom mån-fre kl. 13.00-16.00
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 som lånar ut nyckel:
Karl-Ove Gustafsson, Tjureda
0470-933 63, 070-559 33 63
Jan Tollin, Nykulla
0470-940 89, 073-092 11 90
Sten Karlsson, Nykulla
0470-941 82, 070-399 41 82

Sjövillan, Åby
Café Sjövillan öppnar söndag 9/6 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
Intresserad av våra hembygdsfilmer? Gå in på vår hemsida
www.tjuredahembygdsforening.se!

Välkommen som medlem!
Medlemsavgiften för 2013 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!

Bilden föreställer Åbys vägbro (gamla stenbron), dagsverksstugan och
Åby herrgårds magasinsbyggnad i bakgrunden. Till höger skymtar del av
dåvarande hönshuset. Bron revs på 1930-talet.
Fotot taget från Brostugan den 31 maj 1903.
Bilden finns på www.bygdeband.se, där vi har börjat lägga in bild‐ och
textmaterial om Tjureda socken.

www.tjuredahembygdsforening.se

