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Hembygdsföreningen inför årsavgift 

Långasjö Sockens Hembygdsförening höll sitt årsmöte på Café Stallet 16 mars. Ca 30 
medlemmar hade hörsammat kallelsen och kom denna torsdagskväll. 2016 var föreningens 
81-a verksamhetsår, föreningen bildades redan i maj 1935.

Styrelsen under 2017 ser ut på följande sätt efter de val som gjordes vid mötet:  
Stig Hermansson (ordf), Anders Einarsson (vice ordf), Kjell Karlsson (sekr), Eva Garami (v. 
sekr), Karin Einarsson, Göte Svensson, Nils Adolfsson, Karl-Erik Lennartsson och Ann-Helen 
Johansson. Suppleanter: Britt-Marie Claesson, Viktor Örnberg och Marie Bergh. Årsmötet 
omvalde hela styrelsen. 

Av årsberättelsen framgår att medlemstalet varit ca 360 de senaste åren, efter att medlems-
registret gåtts igenom och uppdaterats under 2016. Mötet beslöt att införa en årsavgift på 75 
kr/person, som gäller 2017–2018. Alla ständiga medlemskap upphör vid utgången av 2017. 
Övergången till årsavgift innebär en mycket stor förändring i hembygdsföreningen, med ökat 
fokus mot medlemmarna.  

Efter de senaste årens stora investeringar i fastigheter har det blivit mer begränsat under 2016.  
Köket i Brygghuset har dock renoverats för ca 9 000 kr. På Klasatorpet har jordkällaren fått ett 
nytt tak och en uppstädning efter stormen Gorm med bl.a. omfattande stängsling, vilket nästan 
helt genomförts med ideella krafter. Nya Klasatorpsfoldrar och ny skylt till Örtagården har också 
införskaffats. 

Fattigstugan har fått en ny hyresgäst fr.om. 1 januari 2017, som f.ö. är ättling till familjen 
Bergstrand – i vars ägo Fattigstugan tidigare varit. Fastigheten Ekeboryd 1:7 är numera taxerad 
som lantbruksenhet. 

Klasatorpet har varit öppet för besökare 26/6 – 21/8. Torpet är fortfarande populärt, ca 3 300 
personer besökte under året Klasatorpet. Ett 50-tal medlemmar har liksom tidigare år varit 
engagerade i bemanningen på Klasatorpet. Årets Klasatorpsresan gick till Österlen, där flera 
intressanta platser som Degerberga, Onslunda, Kivik, Lilla Vik och Furuboda besöktes. 

Hembygdsstugan har varit öppen 4/7 – 14/8 med servering av kaffe och våfflor. Även här har 
många varit engagerade. Överskottet gick liksom tidigare till ett antal föreningar i Långasjö. 

Årets höjdpunkt blev ändå det traditionsenliga midsommarfirandet på Klasatorpet, som i år 
kunde firas med vackert väder, mycket folk, dragspel, dans kring stången, solosång, lotteri och 
servering.  

Efter sedvanliga förhandlingar lyssnades det på ett par gamla ljudinspelningar, där Elna 
Bergstrand berättar om livet i Långasjö kyrkby i början av 1900-talet. Det diskuterades också 
hur nya medlemsavgiften ska tas upp, vilket finns redovisat på annan plats i Träskoposten. 

Kjell Karlsson 
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