
Årsberättelse för 2020
2020 har varit ett annorlunda år. Ett sorgens år för alla som drabbats av den pandemi som svept över 
världen. Föreningens arbete under året har också präglats av pandemin och gjort att mycket av de planerade
aktiviteterna fick ställas in eller ställas om.

2020 har även varit ett sorgens år för vår förening då vår kunnige ordförande Lars-Erik Olsson den 17/10 
hastigt avled. 

Styrelsen 2020
Ordförande Lars-Eric Olsson, vice ordförande Elisabet Mansjö, sekreterare Lena Kimfalk, kassör Monica 
Blixt. Övriga ledamöter Inga-Lill Abin, Hans Björklund och Thomas Selling.
Hans Björklund har tillika varit föreningens webredaktör.
Ersättare: Lisbet Gustafsson, Jan-Olof Kimfalk och Britt Nilsson.      

Övriga förtroendevalda
Revisorer: Siri Ek och Sture Svensson.
Revisorssuppleant: Monica Olsson.
Valberedning: Eleonor Eriksson och Britt-Marie Hjelmsten.

Medlemskap
Antalet medlemmar i föreningen: 337

Årsmötet
hölls den 17 mars i Barreviks samlingslokal med ett fåtal medlemmar närvarande förutom styrelsen.
Anders Thölén berättade om Historiska sällskapets arbete med boken Stranas historia.

Styrelsen
har under året haft 8 protokollförda möten, varav ett konstituerande. 7 av mötena har varit digitala.
Dessutom har vi haft arbetsmöten i museet.

Årsprogram
2020 blev ett annorlunda år och de flesta planerade aktiviteterna fick ställas in. Vi beslöt ändå att försöka 
hålla öppet i museet de inplanerade lördagarna. Vi följde strikt Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
gällande avstånd och grupper. Vi utökade antalet informationsskyltar i museet för att besökare ändå skulle få
med sig lite historia om Augusta och de inventarier som finns i museet. Vi höll stängt på vindsvåningen och   
guiderna stannade kvar på utsidan. Sjöboden hölls också öppet de dagar museet var öppet.  Antalet 
besökare uppgick till ca 107 stycken.
Vi kunde även genomföra det planerade ”Jul på museet” då vi visade ett julpyntat hem. Glögg och 
pepparkakor serverades på utsidan och de två lördagar vi höll öppet var väl besökta av 78 personer.

Museet och sjöboden
Trädgården fick under vår och försommar en behövlig upprustning. Grävarbeten gjordes för att få bort buskar
och gamla rötter. Nyplantering har skett och plattor lagts ut till en liten uteplats. Ny stenmur mot grannhuset 
har lagts och det gamla staketet revs och ett nytt och stabilt staket sattes upp.
Vissa fönster på museet har kittats om. 
Vi har fortsatt att planera för en utställning på övervåningen i museet och har gått igenom och sorterat de 
olika objekt som vi hittat på vinden.
Vi har fått tillgång till två parkeringsplatser i närheten av museet.
Fiber har kopplats in.

Ett par av föreningens medlemmar har målat sjöboden och en inventering av de föremål som finns i 
sjöboden har påbörjats. Fönster och dörr mot sjösidan behövde ersättas och nya har tillverkats och väntar på
att sättas in så snart vädret tillåter.

Skvaltkvarnen i Bro
Bohusläns museum spelade i somras in en film om kvarnen med vår ordförande som guide. Filmen är en del
av museets databas över tillgänglighet till kulturmiljöer. Filmen kan nås via vår hemsida.

Styrelsen beslöt under hösten att i samråd med Bohusläns museum ta fram en långsiktig plan för renovering 
och underhåll.



Kolerakyrkogården vid Kårehogen
Nuvarande sträckning av stigen till kolerakyrkogården hamnade inom den nya detaljplanen och var hotad.
Efter förhandling med OBOS som äger marken har en ny sträckning beslutats.

Skötsel och underhåll av kulturobjekt
Orust kommun tar, efter överenskommelse med föreningen, över röjning av växtlighet som finns vid de 
kulturobjekt som ligger under hembygdsföreningens ansvar. 

Kalender
Efter framgången med kalender för 2020 beslutades att föreningen även för 2021 skulle ge ut en kalender.
Samarbetet med Reymar Dahlin fortsatte.. Försäljningen pågick under sensommar/höst och sista exemplaret
såldes vid ”Jul på museet” den 28 november. 

Övrigt

Lars-Eric Olsson, Elisabet Mansjö och Thomas Selling har representerat föreningen i Orusts hembygdsråd.
Lars-Eric var initiativtagare till Orust hembygdsråd, ett värdefullt forum för erfarenhetsutbyte mellan 
kulturföreningar inom Orust kommun. Där är även Bohusläns hembygdsförbund/Bohusläns museum, Orust 
kommun och Studieförbundet Vuxenskolan representerade.

Elisabet har deltagit i webseminarier anordnade av Sveriges hembygdsförbund.
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