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Hindersöns Hembygdsförening går nu mot sitt tredje verksamhetsår. Sedan starten i början på 1999
har medlemsantalet stadigt ökat och är nu över 100 medlemmar.
Det är enligt styrelsen en glädjande utveckling som visar att intresset för en levande hembygd är stort
bland de som lever och vistas på Hindersön.
Under det gångna verksamhetsåret har Hindersöns Hembygdsförening tillsamman med Hindersöns
Byahusförening genomfört en efterlängtad och nödvändig renovering av skolhuset på Hindersön.
Husets norra och västra ytterväggar har fått nu brädfodring samt rödfärgats.
Skolsalens murstock är renoverad och ny skorsten monterad. Till skolsalen har en braskamin inköpts
och satts på plats.
Köksutrustning finns med varmt och kallt vatten samt avlopp. För verksamheten har hembygdsföreningen köpt bord, stolar och andra möbler för föreningens behov. Även porslin och annan nödvändig
köksutrustning har inköpts under året.
Byahusföreningen äger skolhuset men upplåter driften och all verksamhet till Hindersöns Hembygdsförening och dess medlemmar.
Det är styrelsens förhoppning att de gjorda investeringarna skall komma medlemmar och alla som
har sitt hjärta på Hindersön till nytta.
I mars månad genomfördes en studiecirkel i hembygdsföreningens regi i konsten att använda GPS utrustning.
I juli hölls den tradit ionella Hindersödagen med särskilt inbjudna hemvändare.
Under juli månad hade Hembygdsföreningen skolan öppen för allmänheten med visning och försäljning av souvenirer.
Den framtidsverkstad som påbörjades under 1999 fortsatte under det gångna året och kommer förhoppningsvis få en fortsättning under det kommande verksamhetsåret. Hembygdsföreningen har fört
ett samtal med kommunen om möjligheten att skapa ett ekologiskt museum på Hindersön.
I december samlades många av medlemmarna till ett traditionellt adventskaffe i skolan.
Under verksamhetsåret har Hindersöns Hembygdsförenings styrelsen hållit sju styrelsemöten.
Förening har sedan i slutet av 2000 en egen plats på Internet: www.byar.lulea
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