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BÖDA HEMBYGDKRETS.

V e r k s a m h e t s b e r ä t t e 1 s e

för år 1966 - 1967.

I samband med rekonstruktion av Böda hembygdskrets den 17 mars 1966
återupptogs verksamheten efter att ha legat fullständigt nere under

flera år. Åren 1961 och 1965 hade emellertid ett flertal personer er
lagt årsavgift till Åkerbo hembygdsförening så att vid kretsens rekon

struktion fanns 153 medlemmar.inom hembygdskretsens verksamhetsområde.

Styrelsen för kretsen får därför avgiva följande verksamhetsberättelse

för tiden 17/3 1966 - 31/3 1967.

Avlidna medlemmar.

Under verksamhetsåret har följande tidigare medlemmar avlidit:

Verkäästa.re John Johansson, Box 480, Röfors,

F. skogsarbetare Julius Sven5son, Sjöstorp Byxelkrok

F. hemmansägare Peter Öhlander, Getterum, Byxelkrok

Hemmansägaren Ragnar Andersaon, Melböda 3, Böda,

Byggnadsarbetaren Henning Jliliusson, Grankulla, Byxelkrok,

F. verkmästare Helge Svensson, Vallhorhsgatan ,5, Bandhagen.

Flera har erlagt avgift till hembygdsföreningen under många år, och

styrelsen framför sitt tack för de insatser, som gjorts av de avlidaa•

för hembygd3rörelsen.

Medlem:santal.

Antal medlemmar den 17/3 1967

avgår: under året avlidna medlemmar

medlemmar som ej erlagt årsavgift 1966

kvarstående medlemmar från år 1965

nya medlemmar under verksamhetsåret

Hembygdskretsens medlemsantal den 31/3 1967
Styrelse.

Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av:

Erik Johnsson, Strandtorp, ordförande, Tage Jannert, Prostgården,

vice ordförande, Lennart Sjögren, Haget, sekreterare, Stig Johansson,

Tmrp, kassör, samt Tage Svensson, Sjöstorp.
Revisorer har varit Sten Simonsson och Stig Nilsson.

Sammanträden.
Hembygdskreteen har under året haft•*~ årssammanträde och styrelsen

har under samma tid haft ett sammanträde.

Styrelsens verksamhet.

I enlighet med årssammanträdets beslut har samtliga byalag inom Böda

eocken tillskrivite med begäran om anslag, dock har dessa resulterat

endast i ett fall, då kretsen erhållit anslag med 300:- kronor fråa

Melb~da-Strandtorps byalag.

15,
6

18 ...M
129

ssi
426



Midsommarfestligheter har anordnats i Erik Nilssons äng vid Norrby

gärde. Därvid förekom ringlekar och dans kring midsommarstången.

Med anledning av att det den 15 juni 1966 var 200 år sedan "Enerums

surbrunn; invigdes av prosten Olof Fageroth hade för att hugfästa min

net ~x härav anordnats en enkel minneshögtid vid brunnen midsommardagen

Kontraktsprost Tage Jannert bidrog med en historik över brunnens till

komst och dess upphovaans levnad samt föredrog vissa d~lar av prosten

Fageroths invigningstal för 200 år sedan. Kretsordföranden bidrog med

ett hembygdsanförande och även "brunnsdrickning" förekom.

Av årsmötet erhöll styrelsen i uppdrag att vidtaga åtgärder för beva

rande av de gamla sjöbodplanerna utmed kusterna. Genom lokala initativ

har två bodar vid Tokenäs fiskeläge iståndsatts, så att den norra bod

längan återigen är fulltalig, medan det återstår att reparera ytterli

gare en bod. När det gäller övriga sjöbodplaner har några åtgärder ej

vidtagits, men avsikten är, att en inventering av de viktigaste aj pla

nerna skall ske, och att därefter ett sammanträde med ägarna till bodar

na skall hållas.

Betr. väderkvarnarna har ingen åtgärd kunnat vidtagas under år 1966

eftersom kretsen inte haft några medel till sitt förfogande. Kretsens

egen kvarn i Norrböda måste dock i första hand repareras, men även de
övriga kvarvarande kvarnarna måste få sitt underhåll, så att de icke

ytterligare förstöres.

Styrelsen har vidare beslutat att hos Kungl. Domänstyrelsen påtala de

ändringar av ortsnamn, som skett på Böda kronopark, varigenom t.ex.

ett gammalt känt namn som Skeppstäd utbytts mot en namnkonstruktion

Böda sand, som saknar det gamla ortsnamnets tradition. Flera exempel
d~

på~eningslösa namnändringar finns också.

Styrelsen har också haft vården av de fåtaleiga lövängarna inom Böda

uppe till behandling och har därvid beslutat, att göra en inventering

av dessa innan några åtgärder vidtages.

Efter det att olika förslag varit uppe till behandling ang. kretsens

ekonomi, har styrelsen fastnat för att söka ordna med en listinsamling

till reparationskostnaderna för kvarnar och sjöbodar.

Kretsens ekonomi.

Trots ivriga efterforskningar har kretsens förra kassabok och eventu

ella tillgångar icke kunnat spåras, utan kretsen har på nytt fått för

söka bygga upp sin ekonomi.

Ekonomisk förvaltningsberättelse för tiden 17/3 1966 - 31/3 1967.
Vinst och förlust konto.

Debet

Möten och festers konto

Omkostnads konto

Kapital konto (äret5 vin~t)

Summa kronor

12:26

238:88

~01:86
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Kredit

Medlemsavgifters konto

Anslags och gåvors konto

Utgående balans konto:

Debet

Kassa konto

Postgiro konto

Bank konto

Kredit

Öländsk Bygds konto

Anslag och gåvors konto

Kapital konto

Summa kronor

Summa kronor

Summa kronor

490:
ill:-
62,2:-

212:61

l.31: 75,

ld00: -

1.042:50
xxtixi&

300:

!0l:86

1.744:36
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Öländsk bygQ.

Av Åkerbo hembygasförenings årsbok har under året försål.ts c:a 190 ex

av 1966 års upplaga.

Slutord.

Styrelsen får framföra hembygdskretsens tack till förre sågverksarbe

taren Edvin Johansson och konstnären Uno Nilsson för• det arbete de
deasa

nedlagt för att iordningsställa Enerums eurbrunn. Utan i• insatser i•
hade inte minneshögtiden kunnat komma till stånd och styrelsen hoppas

att även i fortsättningen kunna räkna på medlemmarnas insatser, när det

gäller hjälp för olika ändamål.

Böda i mars 1967.
Böda hembygdskrets styrelse.


