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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
för föreningen VÅR BYGD 1891 gällande år 2015.  
 
Medlemsantalet var vid årets slut 157 st.  
 
Årsmöte hölls i Rösebo-lokalen söndagen den 15 mars. 69 personer hade mött upp. Mötet 
inleddes med att Anders Gunnars Duo spelade och underhöll oss under ca en timma. 
 
Vi fick även en beskrivning av vårt arbete med att identifiera personer och byggnader på foton 
som vi tidigare fått skannade. Hans Skarholm visade och berättade om innehållet i Bygdeband 
och vår hemsida.  
 
Höstträffen arrangerades som en del i Kulturveckan i Vänersborg och samlade 80 personer. 
Thure Johansson gjorde ett framträdande med musik och berättade om sina barndomsminnen 
från bygden. Jan Larsson berättade om vårt senaste projekt Naturnamn i sydvästra Frändefors. 
I skriften, som också innehåller kartor, beskrivs gamla benämningar på åkrar, berg och platser 
inom Vår Bygds område. Skriften innehåller även beskrivningar av natur- och 
kulturminnesmärken i vår närhet. 
 
Vi fick även en beskrivning över arbetet i våra ”PowerPoint-grupper”, vår hemsida och 
Bygdeband. 
 
Styrelsemöten: Under året har föreningen haft två styrelsemöten.  
 
Cirkelarbetet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter och under året har vi 
haft 20 träffar.  
 
”PowerPoint-gruppen” arbetar varannan tisdag med identifiering och dokumentation av 
bilder. De bilder, där vi kan identifiera personer eller andra objekt av intresse, förs in i 
Bygdeband och på vår hemsida. Många nya bilder har under året lagts in i vårt bildgalleri. 
 
Bygdevandringar: Den 1 maj hade 45 personer samlats vid sågen i Binäs för att göra en 
vandring i de östra delarna av Binäs. Vandringen var ca 4 km lång. Våra guider var Elsa och Nils 
Andersson och under senare delen av vandringen även Lars Krantz. 
 
Den 28 september samlades i Trombäljen i vackert sensommarväder 28 personer, för att 
vandra stá över tre broar i Trombälgen. Alla broarna hade under olika tidsepoker lett vägfarare 
mot Uddevalla.  
 
Vi har gått GPS-vandringar där vi sökt intressanta platser och föremål i naturen. Vi har 
antecknat koordinater på platsen vi besöker, detta för att senare med GPS lättare kunna hitta 
tillbaks. 
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Till årets bussresa med ReseMakar´n hade 50 personer, full buss anslutit vid avresan från 
Rösebo skola för avresa mot Tjörn.  
 
Vår guide för just nordvästra Tjörn, Maud, mötte upp iklädd Tjörndräkten. Maud kunde 
berätta en del om Tjörn i allmänhet men mer specifikt om Björholmen och dess invånare.  
Resan gick sedan vidare till Pilane som är ett naturområde som har många gravfält. Runt 
gravfältet arrangeras sedan 2007 en skulpturutställning med verk av ledande konstnärer från 
världens alla hörn.  
Vi besökte sedan Klädesholmen för lunch och guidning på Sillmuséet. 
 
Kvarvarande böcker 
Vi har gjort en inventering och uppskattat att vi i lager har ca: 
- 210 st. böcker Bilder från Vår Bygd 
- 130 st. böcker Emigranter från Vår Bygd 
Eftersom boken Vår Bygd 1891-1991 är slutsåld, säljs boken nu som DVD. 
Skriften Naturnamn i sydvästra Frändefors finns till försäljning. 
Skriften Gränsvandring finns till försäljning. 
 
Styrelse under året har varit: Bengt Bryngelsson, Hans Skarholm, Jan Larsson, Kerstin Larsson, 
Ragnhild Hallsten, Sylvia Larsson och Åke Persson.  
 
 

STORT TACK 
till alla som på olika sätt hjälpt till under året. 

 
 
 
Betala gärna medlemsavgiften på årsmötet.  
 
 
 

Föreningen VÅR BYGD 1891 
 
 

 
 
 
 
 


