V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E
Styrelsen för Böda hembygdskrets får härmed avgiva följande ver~samhetsberättelse för verksamheten för verksamhetsåret 1977 - 1978.
Medlemsantalet utgör vid verksamhetsårets slut den 31/3 1978

JYf

medlemmar.
Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av Erik Johnsson, ordförande, Anita Lönegård, kassör, Stig Johansson, sekreterare, samt Stina
Nilsson och Erik Nilsson. Styrelsen har haft 2 protokollförda sammanträden.
Den 14 oktober 1977 höils lantmäteriförrättning för avstyckning av
tomt till stugan i Alvara. Den nya fastigheten erhöll fastighetsbeteckningen Alvara 9:7 ,

och lagfart meddelades på förvärvet av Möre och

ÖlanQs Tingsrätt den 18 januari 1978. Inhägnad av tomtområdet har dock
ännu ej hunnit utföras.
Hembygdsstugan Gula stugan har varit öppen i likhet med de närmast föregående åren. Samlingarna har utökats något genom nyförvärv, bl a vid
auktion efter fru Anna Nilsson, Torp.
Styrelsen har också gjort framställning till Svenska Missionsförbundet
om övertagande av ett äldre tröskverk på deras fastighet Torp 7:4 och
övriga äldre jordbruksinventarier, som förvaras där.
Ny hägnad har uppsatts vid Gula stugan,

och vidare kan anmärkas, att

räfsning och städning av tomten till Gula stugan har utförts av klass
5-6 i Bödaskolan i likhet med tidigare år och mot sedvanlig ersättning.
Midsommarfirandet har programenligt hållits vid Gula stugan under medverkan av folkdanslag och spelmän från Öland. Besäkandeantalet var mycket stort och midsommarfesten har fått något av tradition över sig.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla dem som medverkade
till att göra festen trevlig och lyckad.
Betr. ekonomin får styrelsen hänvisa till den ekonomiska berättelsen
och revisorernas berättelse.
Hembygdskretsens styrelse vill till sist på detta sä.tt tacka alla medlemmar och andra, som hjälyt till med kretsens verksamhet - ekonomiskt
eller på annat sätt - och vi kan bara konstatera, att utan dessa insat-

ser sä hade inte verksamheten kunnat bedrivas.
Böda i april 1978

BÖDA HEMBYGDSKRETS
Styrelsen

.,,
ordf cF'åiid'e

Till hembygdsföreningarna på Öland.

God fortsättning på det nya året!
Styrelsen för Ölands Hernbygdsförbund ber Er att vid föreningens
kommande årsmöte ta upp följande frågor till behandling:
1) Fr~gan om uppsättande av stenar markerande sockengr~nserna vid
västra resp. östra landsv3,gen. Vid hembygdsförbundets ;,jrsmöte
1911 lÖrekom två olika förslag: a) styrelsens förslag att varje
lokal hembygdsförening bidrager med halva kostnaden för var sin
gränssten (ca 350 kr.), medan hembygclsförbundet betalar den andra hälften; b) utredningsgruppens förslag att hembygdsförbundet
står för hela kostnaden. I båda fallen förutsättes, att de lokala
föreningarna står för själva resandet av var sin sten, sedan den
levererats till lämplig plats. Vid förbundets årsmöte samlade

förslag a) 54 röster och förslag b) 46 röster bland de närvarande!
ombuden.
Hembygdsförbundets styrelse ber Er förening fatta beslut enligt
n;.got av de nämnda altern.ativen och meddela undertecknad detta
så snart som möjligt efter Ert årsmöte. Frågan kommer därefter
att slutgiltigt behandlas på förbundets årsmöte i Ventlinge.

2) :Byggnadsnämnden i Boz-gho Ims kommun har hemställt om hembygdsförbundets yttrande huruvida det synes hembygdsföreningarna angeläget att vissa väderkvarnar byggnadsrninnesförklaras. He~bygdsförbundets styrelse anser för sin del, att ett sådant skydd i
många fall är önskvärt. Byggnadsminnesförklaring begäres hos
länsstyrelsen av ägaren och innebär att kvarnen inte får föränd-'
ras, rivas eller flyttas utan särskilt tillstånd. Vi ber Er undersöka 'intresset för dylik byggnadsminnesförkla:ring inom Ert
verksamhetsområde. Även kvarnar i föreningarnas ägo kan givetvis
komma ifråga.
Ring gärna undertecknad, tel. 550 50, för ytterligare diskussion
i dessa frågor!
Glöm~inge den 9 januari 1978.
Styrelsen för Ö:19..nds Hewbygdsförbund
enligt uppdrag:

B ÖDA HEViB YGDS KRETS
EKONOMISK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1/ 4 1977-31/3 1978
ING .BALANS KONTO

Debet
Öländsk bygds konto

2264:-

Allm.hembygdsfondens kapital
Reparationsfonden

16522:-

Kapital konto

17460:77

5000:S1JJJll!la k.r_onor

Kredit
Kassa konto

412~6:77
146:75

1765:01

Postgiro konto
Bank konto
Anläggningars konto

7311:-

l550l:1:-

Inventariers konto
Allm.hembygdsfondens tillg~ngar

S JJlll.fila_ kr on or

16522:41246:76

VINST OCH FÖRLUSTS KONTO
Debet
Anläggningars konto

1839:10

Omkostnads konto

595:25
146: {(9

Kapital konto
S umma kr cnor

258(?:9'4

Kredit
Medlemsavg. konto
MBten och festers konto

1388:-

Räntor

10_6_1~

131:55
Summa kronor

2580:8!'

UTGÅENDE BALANS KONTO
Debet
Kassa

konto

224:40
564:66

Postgiro konto
Bank konto

9032:-

Anläggningars konto
Inventariers konto
Allm.hembygdsfondens tillgångar

15501:-

1:1924,9:Summa kronor

Kredit
Öländsk bygds konto

44572:06

1663:19249:-

Allm.hembygdsfondens kapital
Reparationsfonden
Kapital konto

6052:80
17607:26
Summa kronor

~

44572:06

~~
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