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Föreningen har under 2013 bestått av 520 medlemmar och styrelsen har träffats vid tio 
protokollförda styrelsemöten. 
 
Årsmöte 2013 
Den 24 feb var det årsmöte i Böda församlingshem. Cirka 40 personer var närvarande vid 
mötet. Utöver mötesförhandlingar bjöds det på allsång till pianoackompanjemang av Mary 
Simonsson och Alrik Nilsson visade gamla filmer från Böda skola. Årsmötet gav också 
klartecken till byggstart av det nya varmbonade förrådet vid Gula stugan. Ett särskilt tack 
framfördes till Sveaskog, som skänkt virke till det kommande bygget. 
 
Valborgsfirandet i Byxelkrok lockade som vanligt många besökare. Evenemanget är ett 
samarbete mellan Kyrkan, BAIK och hembygdsföreningen. 
 
Öland spirar den 11 maj. Hembygdsföreningen medverkade med öppet hus vid Gula stugan 
under hela lördagen. Försäljning, loppis, lotterier, visning av våra stugor, korvförsäljning med 
mera lockade flera hundra besökare. Stort tack till alla som hjälpte till med att genomföra den 
lyckade dagen. 
 
Gökottan den 18 maj var förlagd till Tokenäs där Alrik berättade om traktens historia och 
Dag Sandahl höll en kort andakt. Vi hade tur med vädret och ett 25-tal deltagare njöt av den 
vackra morgonen. 
 
Midsommar vid Gula stugan 
Den traditionella midsommarfesten, som inleds med en kort gudstjänst i Böda kyrka, lockade 
som alltid många besökare. Herrarna Nordander och Åhs spelade, Irene Domberg och Bosse 
Svensson sjöng och Ulla During ledde dansen. 
 
Hembygdsdag vid Gula stugan 1 aug 
Den alldeles nymålade Gula stugan lyste i kapp med solen när årets hembygdsdag gick av 
stapeln. Kaffeservering, lotterier och musikunderhållning av Thedde och Marianne lockade 
många besökare. 
 
Första spadtaget den 26 aug 
Äntligen var det dags! Grävskopan satte tänderna i jorden och vårt efterlängtade nybygge var 
i gång. 
 
Nyinvigning av kvarnen Mellböda 1 den 15 sep 
Den nybildade kvarngruppen i Mellböda har arbetat under sommaren med renovering av sin 
kvarn. Den här vackra höstsöndagen var det dags att fira den genomförda renoveringen med 
korvgrillning och kaffeservering. Hembygdsföreningens styrelse var inbjudna till en trevlig 
stund vid kvarnen och fick också ta del av gruppens fortsatta planer med förbättringar i 
kvarnens närområde. 



 
Skördefest 
Även i år sålde föreningen lotter, böcker med mera i Böda hamn under skördefestdagarna. 
 
Taklagsfest vid nybygget 9 okt 
Föreningens nya hus börjar ta form och det var dags för taklagsfest. ”Byggubbarna” bjöds på 
smörgåsar och tårta som en energikick inför det fortsatta bygget. 
 
Julmässa vid Skäftekärr 
Under allhelgonahelgen medverkade vi vid julmässan med lotteri och bokförsäljning med ett 
gott resultat. 
 
Höstfest 15 nov i församlingshemmet  
Kroppkakefest och underhållning med sång och gitarrspel av Mats Grim och Sonja Ödell 
lockade ett 40-tal deltagare. 
 
Julmarknad på Marinan 7 dec 
Lotteri och bokförsäljning på Marinans trevliga julmarknad börjar bli en tradition i 
föreningen. Många passar också på att köpa årets upplaga av Öländsk Bygd som släpps 
helgen innan. 
 
Hemsidan  www.hembygd.se/boda-hembygdsforening/ 
Vår fina hemsida uppdateras så fort något händer i föreningen. Där kan man också följa 
husbygget i bilder, läsa föreningens verksamhetsberättelse och mycket annat. Vår duktiga 
webmaster heter Bosse Österberg. 
 
Tisdagar = arbetsdagar 
Arbetsvilliga herrar samlas nästan varje tisdag kl 9 vid Gula stugan och utför olika sysslor 
framtill lunch. De vill gärna ha sällskap av flera! 
Inför en redovisning till länsförbundet försökte vi räkna ihop antalet ideellt arbetade timmar i 
föreningen under ett år, Vi kom fram till cirka 1400 timmar, vilket motsvarar en heltidstjänst 
under 8,5 helgfria månader. Vi misstänker också att det är ganska snålt räknat. 
 
Lotteriansvarig 
Även detta år har Siv Östenberg varit lotteriansvarig. 
 
 
Öländsk Bygd 
Kerstin Svensson är socknens representant i redaktionskommittén och även redaktör för 
boken. 
 
Ett stort tack! 
Till alla som på olika sätt deltagit i hembygdsföreningens arbete under året och/eller sponsrat 
vår verksamhet. Under detta år har sponsringen varit riktad till vårt nybygge, både i form av 
pengar och material. Utan er alla som brinner för norra Öland, dess historia och framtid skulle 
inte hembygdsföreningen existera. Än en gång tack! 
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