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Årsmöte hölls den 12 mars 2017 på Hornsberg med 45 medlemmar närvarande.
Elva styrelsemöten har hållits under 2017.
Medlemsavgiften har varit 100 kr.
Medlemsantalet var vid årets utgång 364.
Föreningen är ansluten till Kalmar Läns Hembygdsförbund samt till
riksorganisationen Sveriges Hembygdsförbund. Avgiften till dessa har varit 20 kr per
medlem.
Arbetsgrupper
En arbetsgrupp har ansvarat för tillsyn och underhåll av Lanhagen och Hornsberg.
En annan grupp har ansvarat för att hålla ordning inomhus och har även stått för
bakning och servering. Denna grupp står också för bakningen av det populära
stenugnsbrödet som säljs i stora mängder.
Vi har programgruppen som ansvarar för att göra ett program som är intressant och
lockar många till våra arrangemang.
En annan värdefull grupp är trädgårdsgruppen som ser till att det är vackert i
trädgården och att det finns blomsterarrangemang på de olika tillställningarna.
Den nyligen bildade föremåls- och gallringsgruppen har redan uträttat mycket
nyttigt och kommer säkert att ha gott om arbete de närmaste åren. Grunden till denna
är att vi måste begränsa samlingarna och få ordning på sakerna. Dels genom att se
över dubbletter, dels genom att vara restriktiva när vi tar emot nya saker. Vi måste
våga ifrågasätta föremål; om de passar in eller kanske är trasiga. Gruppen jobbar nära
styrelsen och en särskild plan och policy är framtagen.
Totalt har närmare 4 000 ideella arbetstimmar lagts i föreningen under året.

Medlemmar
Vid årets slut hade föreningen 364 registrerade medlemmar. Det är tyvärr en
minskning jämfört med föregående år, då antalet var 377. Antalet motsvaras inte helt
av summan av medlemsavgifterna i resultaträkningen då några är över 90 år och
därmed befriade från avgift enligt stadgarna. Några av dessa betalar ändå. Dessutom
är några medlemmar avlidna under året men har betalat sin avgift.
Sammantaget kan vi konstatera att vi behöver genomföra medlemsvärvning.
Uthyrning
Smedjan i Lanhagen har varit uthyrd vid många tillfällen under året. Styrelsen
beslutade under året att höja hyran för Smedjan från 500 kr till 700 kr per tillfälle/dag.
Detta då omkostnaderna ökat och att mycket arbete krävts med bl. a eldning och
iordningställning. Smedjan har endast hyrts ut perioden 15/4-30/9.
Vi har även fått lokalen klassad till maximalt 60 personer.
Föreningens byggnader
Föreningen har fjorton olika byggnader som kräver löpande underhåll och tillsyn. En
särskild arbetsgrupp har hand om detta. Under året har ett nytt tak lagts på den gamla
ängsladan i Lanhagen. Det har satts ny panel på dörrar i Stenholmska huset. Det har
byggts en helt ny, mera gåvänlig, trappa till övervåningen i maskinhallen vid
Hornsberg. På huvudbyggnaden har alla vindskivor bytts ut och målats. Även fönstren
på övervåningen har målats om. Underhållsarbetet på Hornsberg kommer att
fortsätta under 2018. En helt ny flaggstång vid Hornsberg kom på plats under
sommaren. Mycket trädgårdsarbete har också lagts ner.
Under året genomförde kommunen omfattande trädgallring i Lanhagen. Då fick
föreningen ca 25 m3 ved som blivit kapad och kluven.
Lotterier
Lotterierna har som vanligt givit en betydande intäkt till föreningen och har varit
ett uppskattat inslag vid olika arrangemang. Intäkterna har varit något mindre än året
före. Detta beror på ett beslut om att halvera listlotteriet till 1000 lotter. Trots detta
hamnade intäkterna betydligt över det budgeterade beloppet.
På Högsbydagen, kulturdagarna och julmarknaden har föreningen haft tombola.
Listlotteriet på 1000 lotter såldes under sommaren. Mindre lotterier har sålts vid
övriga arrangemang. Kostnaderna för vinsterna är betydligt mindre än det verkliga
vinstvärdet då en stor del av vinsterna är skänkta till föreningen. Vinstvärdet
överstiger de 35% av försäljningssumman som lotterilagen föreskriver.
Foto och film
Arbetet med vår stora film- och fotosamling har fortsatt. Flera gamla filmer har
restaurerats och gjorts digitala och stora mängder gamla foton har skannats och lagts
in i vår databas under året. En ny DVD-film har givits ut under året.
Vi har genomfört en bildkväll med Reinert Gustavssons högsbybilder samt en
filmkväll om luffare med Stig Holgersson.

Hemsidan
Föreningens hemsida (www.hembygd.hogsby.net) har under året haft i genomsnitt
åtta unika besökare per dygn. Sidan har uppdaterats löpande och arrangemang och
annat har presenterats. Sidan ger oss en bra kontaktyta och många förfrågningar och
beställningar har kommit in. På sidan presenteras även alla handlingar som rör
årsmötet. Sidan är länkad från Hembygdsförbundets hemsida.
Onsdagsträffar
De flesta onsdagar har det varit träffar/arbetsmöten på Hornsberg. Då har de olika
grupperna arbetat med sina ansvarsområden. Det är oftast bra uppslutning på dessa
träffar som alltid avslutas med en stunds kaffedrickning och trevliga samtal. Mycket
planering görs också vid dessa träffar.
Grötfesten
Den traditionella grötfesten hölls på Hornsberg i januari med bra deltagarantal.
Inbjudna var arbetsgrupperna, styrelsen och andra som under året lagt ner mycket
arbete för föreningen.
Nationaldagen
Nationaldagen firades i Lanhagen med traditionellt program. Högtidstalare var
Hembygdsförbundets avgående ordförande Birger Svanström. För musiken svarade
Åke Nilsson med musiker från Berga Blås och Frälsningsarmén. Vi hade också med en
internationell kör som organiserats genom Pingstkyrkan i Högsby. Uppslutningen var
mycket god och vi fick många kaffegäster i Smedjan.
Högsbydagen
På Högsbydagen 17/6 var Hornsberg öppet med kaffe- och korvservering, lotterier och
loppmarknad. Det fanns också möjlighet att köpa växter. Byggnaderna var öppna för
visning och en del tog också en rundvandring på Hornsberg. Arrangemanget var
välbesökt och mycket uppskattat. Dessutom gav det ett bra ekonomiskt överskott till
föreningen.
Kulturdagarna i Lanhagen
Den 11 –13 augusti anordnade föreningen årets kulturdagar. Byggnaderna i
hembygdsparken var öppna för visning. Kaffe med hembakat bröd serverades i
Smedjan. Vi hade tombolalotteri och sålde stenugnsbakat bröd, honung, böcker och
DVD-filmer.
På fredagen underhöll Matilda Nyberg från Oskarshamn med sång och pianomusik.
På lördagen hade vi ett föredrag med Peter Danielsson på temat Jon Engström – en
mångsidig mångsysslare.
På söndagen hölls traditionsenligt en friluftsgudstjänst med sång och musik under
ledning av kyrkoherde Anders Byström.
Vädret var bra samtliga dagar och arrangemangen var ganska välbesökta.

Julmarknad
Den traditionella skyltsöndagen genomfördes i annan form 2017. Istället arrangerades
en julmarknad vid handelsområdet i Högsby lördag 9/12. Denna blev ganska välbesökt.
Vi var lite oroliga för att folket kanske inte skulle komma till Hornsberg. Det visade sig
vara obefogat då vi kunde räkna in närmare 100 besökare som fikade och köpte lotter.
Vi bjöd även på glögg och visade runt i huset. En mycket uppskattad utställning med
gamla ”vintersaker” hade ställts i ordning på verandan.
Caféverksamhet
Under året har det varit öppet på Hornsberg ett antal söndagar för caféverksamhet. Vi
har kallad det Söndagscafé eller Sommarcafé. På ett av caféerna under hösten
samordnade vi det med biodlarföreningen och firade samtidigt Biets dag. Överlag har
dessa caféer varit både välbesökta och uppskattade. De har också givit en bra intäkt
till föreningens kassa.
Donationer och bidrag
Vi har under året mottagit en del bidrag och gåvor som vi är mycket tacksamma för. I
samband med Lennart Hultin Johanssons begravning kom det in betydande belopp.
Vad gäller föremål har vi mottagit många nya saker.
Slutord
I den ekonomiska redovisning ser man att ekonomin är bra, stabil och välskött. Det
ger oss en viss trygghet i arbetet och gör också att vi kan satsa på utveckling och
förnyelse. Flera spännande projekt är planerade för 2018. Våra byggnader drar alltid
kostnader och där behövs en buffert som vi faktiskt har.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till de som på olika sätt hjälpt till i föreningen under
det gångna året. Det är ganska många och föreningen är beroende av den hjälpen. Ett
extra tack till er i de olika arbetsgrupperna som har förmågan att omsätta styrelsens
tänk till verklighet och som också ser vad som behöver göras.
Vi ska vara medvetna om att allt jobb i föreningen är ideellt och ingen får en krona i
arvode. En styrka i sig.
Vi vill också tacka de som skänkt föremål och lotterivinster till oss under året.
Tack också till Högsby kommun för vårt föreningsbidrag samt till andra som stöttat
oss ekonomiskt.
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