
Verksamhetsberättelse 2018 

 

Gomsätern i Norra Finnskoga. 

Gomsätern är en av de sätrar som ingår i vår säterdokumentation, som startades för ett år sedan. 
Den var ursprungligen en dalbysäter och låg på Gunneby hemman. I nyare tider övergick vallen till 
Havåns hemman i Norra Finnskoga och ägare var Gottfrid och Jenny Danielsson, Gomberget 
Kärrbackstrand. Säterstugan finns nu inte kvar. Den plockade ner och fraktades till gården 
Gomberget, där den lades upp i väntan på att åter sättas upp någonstans.  Tyvärr skedde inte detta 
och stugan ligger fortfarande kvar på gården Gomberget till största delen förstörd. 
Dokumentation: Margareta Persson och Ingemar Jonsson. 
 

  



Styrelsen för Ovansjö Bygdeförening får härmed lämna följande berättelse för 
verksamheten 2018. 

Styrelsen: 
Styrelsen har under året bestått av ordförande: Mats Fallbäcken, kassör: Ingrid Svanberg, 
sekreterare: Tommy Sunnanängs. Ledamöter: Sonja Haugen-Svedbo, Tage Bengtsson, och 
Lena Fallbäcken. Suppleanter: Karin Danielsson och Eva-Barbro Anderson. 

Möten: 
Styrelsen har under året haft fyra sammanträden (årsmötet inräknat). Utöver detta har 
Ingrid, Sonja och Tommy haft en verksamhetsledande roll med ett antal icke protokollförda 
möten. 

Revision: 
Revisor har varit Anna-Karin Hallgren. Revisorssuppleant: Inga Jansson. 

Valberedning: Vakant 

Medlemmar: 
Föreningen har under 2018 haft 63 stycken betalande medlemmar. 

Ekonomi: 
Föreningens ekonomi framgår av den rapport som kassören sammanställt. 

Verksamhet. 

Säterdokumentation. 
Den huvudsakliga verksamheten under året har varit säterdokumentationen, som vi 
startade för ett år sedan. Ett antal sätrar har besökts och fotograferats i nuvarande skick. 
Nuvarande ägare till de sätrar som fortfarande finns kvar har också fotografterats. Vi 
fortsätter med projektet och hoppas att vår lager av bilder och säterberättelser kommer att 
växa under detta nya år. Även om det i dag nästan inte finns någon kvar som upplevt 
säterlivet kan berättelser ha förts vidare till barn och barnbarn. Detta återstår att se. 
Som sagt, vi fortsätter med förhoppningen att dokumentationen blir ett bra tillskott i 
bevarandet av detta kulturarv. 

. 

Hedtjärnssätern. En bild av en säter, som vi tidigare inte haft någon bild av. Tack vare 
dokumentationen finns nu bilden av stugan på sin ursprungliga plats. Fotot togs alldeles innan 
stugan plockades ner och flyttades. Den står nu på Markusheden i Gunneby. 



Träffpunkt Finnskoga-Dalby 

I kommunens dagträffprogram stod vår förening som arrangör till en nostalgiträff på 
kommunalhuset den 11 april. Temat var ”Backhopparepoken i Sysslebäck”. Ur vårt bildarkiv 
visade vi bilder av backhoppare och hoppbackar, tävlingar, ungdomsverksamheten och 
miljön kring backarna och tävlingarna. Speaker vid bildvisningen var Knut Tidlund. En 
utställning med urklipp och diverse priser fanns också att ses. Ett 50-tal besökare fick 
uppleva historia och nostalgi.  

 

Fyra backhopparveteraner vid träffen: från vänster Anders Andersson, Knut Tidlund, Lasse Svedbo 
och Terje Rundberget. 

 

Syssle-Träffen. 
Den 3 november anordnade Tuab och Torsby Kommun den stora företags- och 
föreningsmässan Syssle-Träffen. Nytt för i år var att man valde att satsa lite extra på 
föreningarna, som fick delta gratis. Tommy tog emot föreningsanmälningarna och deltog i 
tre planeringsmöten. Sonja och Ingrid deltog i utvärderingsmötet. På utställningsdagen 
visade vi en fotoutställning med gamla bilder från byarna i nordvärmland, vi sålde 
medlemskort och böcker, hade lotteri och fick tillfällen att prata ”sätrar” med folk.  



 

Publikhavet i GA-Hallen under mässdagen, en av anledningarna 
till att vi sålde 54 stycken medlemskort den dagen.  
 

 

 
 

På scenen under dagen var bl.a. The Moonshots med Elin Jondelius Nytting. 

 

 

Tommy och Sonja pratar med Inga Jansson vid utställningsbordet. I bakgrunden syns delar av 
fotoutställningen. Foto: Ulrika Andersson 



Övrigt 

Vi har fått motta gåvor i form av gamla fotografier, lösa och i album. Gåvorna kommer från 
tre olika gårdar: 

Södra Lillbergsgården, Elna Westéns kort. Givare: Rolf Henriksson 

Norra Nästäppa, flera generationers kort. Givare: Anna-Karin Hallgren 

Holmängen, Dalboängen, Signe Lagerkvists kort. Givare: Biblioteket Sysslebäck. 
Vi har sänt tackbrev till samtliga. 
Allt finns märkt varifrån det kommer och arkiverat för framtiden i vårt arkiv. 

Deltagandet vid Syssle-träffen, som låg nära advent, gjorde att vi valde att inte ha någon 
aktivitet under julmarknaden. 

 

Vi tackar medlemmar, sympatisörer och bokköpare för det gångna året. 

 


