Verksamhetsberättelse för 2011
Hindersöns hembygdsförening lämnar nu barnaåren och blir tonåring.
Under det gångna verksamhetsåret har en stor del av styrelsens verksamhet varit
koncentrerad på att kunna genomföra den hett efterlängtade renoveringen av skolan.
Ett arbetet som innebär att skolhuset putsas upp invändigt och förses med toaletter
och dusch. Finansieringen är ordnad genom ett Leaderprojekt med namnet
Hindersön 1:11 vilket är lika med skolans fastighetsbeteckning. Dokumentation om
detta projekt finns redovisad för medlemmar på hembygdsföreningens hemsida
www:hindersonhembygd.se.
Denna hemsida har nu funnits i snart två år och utvecklas gradvis, men ännu återstår
en hel det att göra. Styrelsen tar gärna emot förslag och ideer för att göra hemsidan
informativ och underhållande för såväl medlemmar som tillfälliga besökare.
Under året har styrelsen även arbetat med frågan om självförvaltning av besöksobjekt
på Hindersö. Idèn är tilltalande men ett genomförande får inte belasta föreningens
medlemmar ekonomiskt. Det är styrelsens mål att kommunen ska stå för kostnader,
föreningen för utveckling och förvaltning.
Hand i hand med det ovan nämnda har styrelsen arbetat enligt traditioner.
Gemensamt valborgsmässofirande genomfördes vid en flammande brasa på stranden
till Ostisund.
I början på juli samlades föreningens medlemmar till Hindersödagen i sedvanligt gott
väder.
I slutet på augusti var det gemensam premiär på årets surströmming utanför skolan.
Inför julen samlades som vanligt medlemmar i skolan för en stunds samvaro vid
kaffe, glögg och pepparkakor. Närvaron vid årets adventskaffe begränsades dock av
ett osedvanligt långt höstförfall.
Under året har hembygdsföreningen tacksamt tagit emot en penninggåva ur den
avlidne hindersöbon Ingvar Öhmans dödsbo.
Ett av föreningens mål är att verka för en positiv utveckling på Hindersön. Det är ett
mödosamt arbetet på en väg med många hinder.
Vägen är dock framkomligt det visar inte minst förbättringen av vägnätet på
Hindersön ett projekt som öns väggrupp ska ha stor eloge för.
Hindersöns hembygdsförenings styrelse har under verksamhetsåret
bestått av: Marja Enqvist, Lena Johansson, Per-Olof Johansson, Lennart Norman,
Birgit Stålarm, Johnny Stålarm, Irene Lidman/Asplund
samt suppleanter Valborg Pettersson, Erik Öhman och Barbro Ökvist.
Hindersöns hembygdsförenings styrka är medlemmarnas solidaritet
och engagemang.
Föreningen har viktiga uppgifter: värna den unika skärgårdsmiljö och
arbeta för framtiden.

