VERKSAMHETS BERÄTTELSE.

Styrelsen för Böda hembygdskrets får härmed avgiva följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/4 1979 - 31/3 1980.
Medlemsantalet utgör vid verksamhetsårets slut den 31/3 1980 345

medlemmaro
Styrelsen har under året utgjorts av Erik JolLnsson, Strandtorp, ordförande, Linda Jaensson, Böda kronopark, kassör, Stig Johansson, Torp
sekreterare, samt Stina Nilsson och Erik Nilsson, båda i Kyrketorp.
Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden med tillsammans
69 paragrafer.
Allmänna hembygdsfonden har under året tillförts c:a 1.500 kronor
i gåvor av medlemmar och andra, bl a av Man.fred Svensson i USA, som
har skänkt 100 dollar till föreningens verksamhet.
Hembygdskretsen har under året f]rvärvat en ladugård på Torp nr 7,
vilken rivits och transporterats ut till Gula stugan, där den kommer
att uppföras som utställningslokal. Ett särskilt tack får kretsen
uttala till alla de, som genom frivilligt arbete medverkat till att
vi har kun~at flytta ladugårdeno Böda kyrkoråd har lämnat sitt medgivande till att utställningslokalen uppföres och byggnadslovshandlingarna har upprättats av Lennart Bohlin, Enerumo
En planerad aftonunderhållning i Norrgården fick inställas i sista
stund genom att ett dödsfall inom den närmsta familjekretsen hade
inträffat hos en deltagare i Högsrums teateramatörer, som skulle engageras för ett framträdandeo
Under hösten 1980 planeras en hästsammankomst i gymnastikhallen i
Böda - på förslag finns, att prosten Jannert skulle hålla ett anförande om Böda, men också andra aktiviteter skulle förekomma vid en
sådan sammankomst.
Frågan om ett större lotteri för hembygdskretsen har varit uppe till
diskussion, men har hittills stupat på, att lämplig lottkiosk inte
kunnat anskaffas till överkomligt priso

Det åligger också hembygdskretsen att bevaka de kommunala kulturfrågorna, och med anledning härav har hembygdskretsens styrelse avgivit
ett längre yttr~nde över utredningen "Kulturhistoriskt värdefulla
miljöer på landsbygden inom Borgholms kommun", där vi framhållit att
Böda socken har åtskilliga skyddsvärda miljöer, som borde registreras och bevaras. Vi får därför hoppas, att våra propåer kommer att
föranleda en omarbetning betr. avsnittet om Böda, där endast Ölands
norra

uddes fyrplats har noterats som skyddsvärd.

Styrelsen har gått i författning om hägnad med ekstolpar och taggtråd vid Gula stugan i gräns mot Roy Jonassons fastighet. Hägnad kommer också att utföras mot Linnea Perssons fastighet, men i avvaktan
på överenskommelse om kostnadsfördelning mm får denna tv anstå.
Så snart utställningslokalen blir uppförd, så kommer hägnaden mot
Roy Jonasson att utföras.
Betr. stugan i Ji.lvara skall nya ytterdörrar utföras i form av gammaldags "ha'Ivdo.rr-ar" och innertaket i stugan har rivits, så att rums-

höjden numera går ända upp till yttertaket. I avvaktan på ett utlovat
besök av Bertil Palm har inga andra åtgärder vidtagits, då arbetet
fordrar anvisningar av sakkunnig expertis.
Under året har en inventering av kvarnar RNMRX från hembygdskretsens
första år överlämnats till styrelsen, som infogat denna i kretsens
arkiv. Med inventeringen följde också filmnegativ för samtliga kvarnar, och styrelsens har gått i författning om att låta framkalla
bilderna och lägga även dessa till arkivet.
Betr. kretsens ekonomi hänvisas till den ekonomiska förvaltningsberättelsen och revisorernas berättelse, dock kan här anmärkas, att
hembygs.skretsens disponibla medel vid verksamhets·1rets utgång
uppgår till 36.425:97 kronor.
Midsommarfirandet har traditionsenligt hållits vid Gula stugan. Besökandeantalet var som vanligt mycket stort, och styrelsen vill på dett
sätt framföra ett varmt tack till alla dem, som medverkade till att
göra festen trevlig och lyckad.
Membygdskretsens styrelse vill till sist på detta sätt tacka alla
medlemmar och andra, som hjäl9t till med kretsens verksamhet - ekonomiskt, med arbete eller på annat sätt -och vi kan bara konstatera,
att utan dessa insatser, så hade inte ver:rnamheten kunnat bedrivas
Böda i april 1980.
o
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REVISIONSBErlÄTT~LS~.

lfndextec}<:np/ie r -v i.s o ne r att grans}:a r-akenscaper-ns
över Bodiffi Hembygdskre,ts verksamhet för ~r, 1979,
f/,,r efter fulJJgjort u,:·1dr::1c3' avgiva fö1,iRnde berättelse.
Hä~ens~:e.;')erna är va I förda och alla- Lnkons t e r och
utgifter med vederbörli~a verifikationer styr~t~
varför vi föres:~r full och tac~sam ansva~sfrihet
för den tid revisionen ont a t t arr,
B~da den 8 maj 1980
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