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Sundhultmon	  i	  Ovansjöbygden.	  Längst	  till	  vänster	  syns	  Kung-‐Bengtstugan,	  Mellby	  och	  sedan	  de	  centrala	  

delarna	  av	  Sundhultmon.	  I	  bakgrunden	  skymtar	  hoppbackarna	  och	  Cuba	  Arena.	  

	  



Styrelsen	  för	  Ovansjö	  Bygdeförening	  får	  härmed	  lämna	  följande	  berättelse	  för	  verksamheten	  
under	  2011.	  

Styrelse	  
Styrelsen	  har	  under	  året	  bestått	  av:	  Ordförande:	  Tommy	  Sunnanängs,	  kassör:	  	  Ingrid	  
Svanberg,	  Sekreterare:	  	  Mats	  Fallbäcken,	  Ledamöter:	  Tage	  Bengtsson,	  Lena	  Fallbäcken,	  Sonja	  
Haugen	  Svedbo.	  Suppleanter:	  Eva-‐Barbro	  Anderson,	  Karin	  Danielsson.	  
Styrelsen	  har	  under	  året	  haft	  sex	  stycken	  sammanträden.	  De	  beslut	  som	  styrelsen	  fattat	  
framgår	  av	  reviderade	  protokoll.	  

Revision	  
Revisor:	  Gunde	  Rehn,	  revisorssuppleant:	  Inga	  Jansson	  

Valberedning:	  Vakant	  

Medlemmar:	  Föreningen	  har	  under	  året	  haft	  205	  stycken	  medlemmar,	  en	  välkommen	  
ökning	  från	  föregående	  verksamhetsår	  med	  14	  %.	  

Ekonomi	  
Föreningens	  ekonomi	  framgår	  av	  den	  rapport	  som	  kassören	  Ingrid	  Svanberg	  sammanställt.	  

Verksamheten	  under	  2011	  

Precis	  som	  förra	  verksamhetsåret	  2010	  har	  årets	  verksamhet	  till	  största	  delen	  bestått	  av	  
dokumentation	  och	  insamling	  av	  foton	  till	  nya	  boken.	  Även	  om	  det	  många	  gånger	  känts	  
tungt	  har	  bokprogrammet	  sakta	  men	  säkert	  fyllts	  och	  det	  som	  återstår	  minskar	  hela	  tiden.	  
Vårt	  mål	  med	  dokumentationen	  är	  ju	  att	  det	  så	  småningom	  ska	  bli	  en	  ny	  bygdebok.	  

Dokumentationsgruppen	  
I	  denna	  fristående	  grupp	  finns	  alla	  som	  jobbar	  med	  dokumentationen,	  allt	  från	  de	  mest	  
aktiva	  till	  de	  som	  bara	  vill	  se	  på	  kort	  och	  dokumentera.	  Alla	  är	  välkomna	  till	  denna	  grupp	  
utan	  något	  prestationskrav.	  I	  snitt	  kommer	  det	  10	  till	  15	  personer	  på	  träffarna.	  Gruppen	  har	  
haft	  sex	  stycken	  sammankomster	  under	  2011,	  Dessa	  har	  dokumenterats	  med	  
mötesanteckningar.	  

Praktikanställning	  Klas	  Rennblad	  
Föreningen	  har	  haft	  den	  fina	  möjligheten	  att	  få	  Klas	  Rennblad	  som	  praktikanställd	  under	  
hela	  2011.	  Avtalet	  löpte	  först	  med	  Arbetsförmedlingen	  fram	  till	  sista	  april	  och	  förlängdes	  

sedan	  av	  Torsby	  Kommun	  att	  gälla	  året	  ut	  under	  
förutsättning	  att	  vi	  kunde	  förse	  Klas	  med	  jobb.	  Denna	  
möjlighet	  som	  triggat	  oss	  att	  skaffa	  kort	  har	  fört	  
projektet	  framåt	  och	  vi	  är	  mycket	  nöjda	  med	  det	  jobb	  
som	  Klas	  har	  gjort.	  En	  grupp	  bestående	  av	  Ingrid,	  
Tommy	  och	  Roland	  har	  haft	  regelbundna	  
uppföljningsmöten	  med	  Klas	  och	  Maith	  Nilsson	  från	  
Torsby	  Kommun.	  Sammanlagt	  har	  sex	  möten	  hållits.	  

Klas	  Rennblad	  i	  arbete	  vid	  datorn.	  

	  



	  

Träff	  med	  Norra	  Finnskogabor	  
I	  samband	  med	  att	  vi	  får	  större	  kortleveranser	  händer	  det	  att	  kort	  från	  områden	  utanför	  
Ovansjöbygden	  kommer	  med,	  främst	  då	  från	  Norra	  Finnskoga.	  Dessa	  kort	  har	  vi	  också	  
skannat	  av	  och	  lagt	  i	  vårt	  digitala	  arkiv.	  För	  att	  få	  dessa	  kort	  dokumenterade	  hade	  vi	  den	  25	  
januari	  en	  träff	  med	  folk	  från	  Norra	  Finnskoga.	  Det	  var	  10	  personer,	  som	  gick	  igenom	  ca	  170	  
kort	  och	  många	  av	  dessa	  blev	  identifierade.	  

Amerikabesök	  
I	  september	  inträffade	  en	  händelse,	  som	  fick	  uppmärksamhet.	  Det	  var	  när	  amerikafödda	  Jill	  
Johnson	  sökte	  sina	  rötter	  i	  Ovansjöbygden.	  Föreningen	  bistod	  med	  släktforskning	  och	  
arrangerade	  en	  träff	  på	  kontoret	  i	  Sysslebäck	  så	  att	  Jill	  kunde	  komma	  och	  se	  på	  personbilder	  
och	  gamla	  husbilder	  där	  hennes	  förfäder	  hade	  bott.	  Hon	  besökte	  platser	  där	  husen	  har	  stått	  
och	  träffade	  nuvarande	  släktingar.	  Det	  blev	  känslosamma	  möten	  och	  varma	  släktkontakter	  
knöts.	  Händelsen	  uppmärksammades	  av	  pressen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Arkivens	  Dag.	  
Vårt	  största	  arrangemang	  under	  året	  var	  Arkivens	  Dag.	  Det	  var	  den	  12	  november	  då	  vi	  hade	  
huvudansvaret	  för	  det	  årliga	  evenemanget	  på	  kommunalhuset	  i	  Sysslebäck.	  Många	  
förberedelser	  i	  form	  av	  möten	  och	  kontakter	  med	  konstnärer	  och	  representanter	  från	  Dalby,	  
Na	  och	  Sa	  Finnskoga	  krävdes.	  Årets	  tema	  var	  konst	  och	  konst	  var	  det	  som	  fyllde	  lokalerna	  
under	  dagen.	  Tavelkonst,	  teckningar,	  vardagskonst,	  träsnideri,	  olika	  sorters	  textilkonst	  som	  
t.ex.	  sömnad,	  broderi,	  vävnader	  var	  något	  som	  besökarna	  kunde	  beskåda.	  Konstnärerna	  var	  
allt	  från	  de	  yngsta	  (6-‐10	  år	  på	  fritids	  i	  Sysslebäck)	  till	  de	  äldsta,	  levande	  och	  döda,	  kända	  och	  
okända.	  

Stora	  salen,	  den	  s.k.	  Piltz-‐salen,	  som	  i	  sig	  är	  en	  permanent	  konstsal	  med	  Paul	  Piltz	  målningar	  
var	  helt	  fylld	  när	  Torleif	  Styffe	  visade	  sitt	  bildspel	  "40	  skäl	  att	  älska	  Dalby".	  En	  annan	  

	  
Foto:	  Victoria	  Gund	  

Amerikafödda	  Jill	  Johnsson	  med	  sina	  svenska	  släktingar	  och	  

arrangörer	  av	  träffen.	  

	  



programpunkt	  var	  visningen	  av	  Södra	  Finnskogabygdens	  dräkter.	  En	  av	  dräkterna	  den	  s.k.	  
vardagsdräkten	  bars	  och	  visades	  av	  Pia	  Karlsson.	  Barbro	  Kullgren	  informerade	  om	  det	  
pågående	  projektet	  med	  broderingen	  av	  Södra	  Finnskogabonaden.	  Denna	  bonad	  kommer	  
att	  ha	  motiv	  från	  det	  skogsfinska	  kulturarvet.	  

För	  övrigt	  kunde	  besökarna	  passa	  på	  att	  se	  hittills	  inkomna	  bilder	  till	  den	  nya	  Ovansjöboken,	  
som	  bygdeföreningen	  håller	  på	  att	  sammanställa.	  Dagens	  underhållare	  var	  Pelle	  Svedbo	  med	  
sitt	  dragspel.	  En	  eloge	  måste	  också	  ges	  till	  Ingrid	  och	  Roland	  som	  svarade	  för	  hängningen	  av	  
all	  konst.	  Trots	  att	  utrymmet	  var	  starkt	  begränsat	  lyckades	  de	  att	  åstadkomma	  ett	  bra	  
resultat.	  Arrangemanget	  blev	  som	  tidigare	  år	  välbesökt	  och	  mycket	  uppskattat.	  
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Bilderna	  längst	  upp	  visar	  delar	  av	  tavelutställningen	  

Längst	  ner	  till	  vänster:	  Besökarna	  fick	  tillfälle	  att	  se	  hittills	  inkomna	  bilder	  till	  nya	  Ovansjöboken.	  Längst	  ner	  till	  höger:	  Södra	  
Finnskogabygdens	  dräkter,	  f.v.	  kyrkdräkt,	  mansdräkt	  och	  festdräkt.	  

	  
	  

	  

Foto:	  Ingrid	  Svanberg	  och	  Sonja	  Haugen	  Svedbo.	  



Öppet-‐hus-‐vecka	  i	  November.	  
De	  som	  inte	  hade	  möjlighet	  att	  besöka	  
Arkivens	  Dag	  den	  12	  november	  för	  att	  se	  på	  
inkomna	  kort	  	  fick	  tillfälle	  till	  detta	  under	  
vecka	  46	  den	  14	  -‐	  20	  november.	  Vi	  hade	  då	  
öppet	  varje	  dag	  på	  vårt	  kontor	  på	  
industriområdet.	  Vi	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  
att	  alla	  får	  en	  möjlighet	  att	  "tycka	  till"	  om	  
de	  bilder	  som	  vi	  fått	  in.	  Man	  kanske	  vill	  ta	  
bort	  -‐lägga	  till	  eller	  -‐ändra.	  Möjligheten	  att	  
komma	  och	  se	  på	  utvalda	  bilder	  gäller	  
fortfarande	  bara	  man	  först	  kontaktar	  någon	  
i	  styrelsen.	  

	  

	  

Foto:	  Ingrid	  Svanberg	  

Inga	  Jansson	  flankerad	  av	  Bertil	  och	  Lisa	  Magnusson	  

var	  några	  av	  besökarna	  under	  Öppet-‐hus-‐veckan	  i	  
november.	  

	  


