
Singö Hembygdsförening 2007

Mattsgårdens parkeringsplats
utvidgades väsentligt genom att
Lars Åke Karlsson i Backby
ställde mark till förfogande.
 Per-Arne Söderholm i Norrvreta bidrog
med grus och singel. Lars Matsson och
Håkan Drevin i Boda  bidrog med
iordningställandet.

Singö Hembygdsförening har  via Stock-
holms läns Hembygdsförbund inom
ramen för ett skattefinansierat ”access”-
projekt fått möjlighet att påbörja invente-
ring, märkning  och registrering av
föreningens föremålssamlingar. Under
2007 fotograferades och registrerades ca
950 föremål i Mattsgårdens mangårds-
byggnad. En databas har börjat byggas
upp. Databasen kommar att göra det
möjligt för  besökare på Mattsgården att
enkelt söka information om de olika
föremålens benämning, historik och
användning.

Man prövade också om märket fortfa-
rande behövs och beslutade att det ska
finnas ett märke för fritidssjöfarten.
Sjöfartsverket ville ersätta märket med ett
mindre och billigare men efter en gemen-
sam aktion av Hembygdsföreningen och
Levande Roslagsbygd med stöd av
markägaren KE Lalér  finns nu  ett nytt
märke likadant som det gamla på plats.

MS Fyrbjörn levererar det nya ”Snapsglaset”

Sjömärket vid Singösund: Efter påpekande från en medlem i Singö Hembygdsförening
att  inseglingsmärket vid Singösund ”Snapsglaset” var dåligt underhållet tog styrelsen
kontakt med Sjöfartsverket som på plats kunde konstatera att underhåll behövdes.



Singö Hembygdsförening
Verksamheten 2007

Medlemmar: Antalet medlemmar var 2004:447,   2005:466,   2006:491 och 2007:509.

Styrelse: Styrelsen har haft 8 protokollförda möten. På föreningens arbetsträffar i
Mattsgården varannan vecka har  3-5 personer per tillfälle deltagit.

Styrelsens sammansättning har varit:

ordf   Håkan Drevin    - 2008
v ordf   Yngve Andersson    - 2008
sekr   Margareta Svensson - 2008
kassör   Inger Öhman   - 2008
ord   Åke Öhman   - 2009
ord   Lilly-Marie Freiman  - 2009
ord   Anneli Walinder  - 2009
ord   Sara Backman  - 2009
ord   Ulrika Freiman  - 2008

supp   Britta Andersson - 2009
supp   Lars Matsson - 2009
supp   Per Mjörnö - 2008
supp   Jarl Söderman - 2008

Revisorer
ord Kjell Eklund
ord Lennart Björk
supp Lars Horwitz

Valberedning
Jan Svensson sammankallande
Agneta Brus
Cissie Bohlin

Årsmötet: På årsmötet den 17
mars deltog 37 medlemmar. Inga
motioner hade inkommit.

Rapporter: Yngve Andersson har slutfört
en undersökning ”Klockargården på
Singö. En plats för stenåldersfynd”.
Rapporten som också innehåller intressant
lokal historia finns utlagd i Mattsgården
och kan också läsas på hemsidan.

Hemsida: Föreningens hemsida på www.singo.dk
har under året  haft smått  fantastiska 12 000
besök!  3 sponsorer har annonserat på hemsidan
så att den nu ger ett visst ekonomiskt överskott till
föreningen
Titta gärna in!
Där finns mycket att läsa.

Anders Burman med Singö
berättarakademi har under året
ordnat 3 berättaraftnar i
Mattsgården med 18-20 besökare

Ämnen  som  avhandlats har  varit:
-Vad döljer sig på havsbotten runt Singö?
-Svårförklarligt!
-Sjukdomar: botemedel förr och nu.
-Outplånligt: upplevelser och händelser.

varje gång.  Läs mer om Siberak på hemsidan.



Stort och varmt tack till Er som genom
medlemskap, gåvor och arbetsinsatser
bidrar till att bevara Singös kulturarv

till kommande generationer

Ta med barn och barnbarn och bjud på
glass på Mattsgården.

Midsommarfirande: Midsommarfirandet genomfördes
som vanligt med skolans föräldrar och Singö
Skärgårdsslöjd som medarrangörer. Arrangemanget
gynnades av fint väder och antalet besökare
uppskattades till 1200-1300. Stort tack till Mats Jansson
som åter ställt parkeringsplatsen Grodan till förfogande!

Adventskaffe: Föreningen
ordnade  traditionsenligt
kyrkkaffe i församlingshuset
på kyrkoårets första dag. Ca
40 personer deltog.

Mattsgården: På Mattsgården genomfördes 7
annonserade visningar och några extra på
beställning. Antal besökare och nettointäkter
blev som tidigare år. Stockholms läns museum
har efter beställning från föreningen gjort en
genomgång och identifierat behovet av akuta
underhållsåtgärder på ekonomibyggnaderna.
Länsmuseets rapport finns utlagd i Mattsgården
och på hemsidan. Kontakt har tagits med lokala
snickare för att renoveringsarbetena på
ladugården ska kunna starta 2008.

Panelen går ända ner till mark och är rötskadad

Baksidan av ladugården har många av
de  problem som inte är bra för en
byggnad:
-En förhöjd marknivå med växtlighet
nära fasaden
- Marken sluttar mot huset så att regn
och fukt  sipprar  in
- En större ask hänger över byggnaden
och löv och dylikt ligger kvar på taket
- I taket finns hål där  regnet  tränger in

Gåvor: Föreningen har fått många gåvor
som blivit fina lotterivinster och på så sätt
bidragit  ekonomiskt. 2007 skänktes också
generösa penningmedel inte minst till
minnet av vår under året bortgångne
medlem Arne Söderholm.

Tema: Britta Andersson ställde ut
”Sjöbodar” och ”Grindar” på Singö.
Projektet ”Gamla namn” visade över 100
nyupptecknade gamla namn på åkrar,
uddar osv från Boda och Fogdö.

Växbo lin:  I september ordnades en mycket uppskattad bussresa  med 23  deltagare till
Skandinaviens enda kvarvarande linspinneri av Sara Pettersson.


