
 
Styrelsen för Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre får härmed lämna följande 

verksamhetsberättelse för 2014. 

Styrelsens sammansättning:    
Ordförande  Per-Inge Jansson   
Vise ordförande Anders Rådenstein 
Kassör  Bertil Rosander 
Sekreterare  Carl-David Söderback 
Ledamöter  Jörgen Holm 

Bengt Eriksson 
Stefan Gustafsson 
Thomas Lindholm 

Suppleanter  Nils-Åke Bråtner 
  Lennart Svensson 
Övriga förtroendevalda: 
Revisorer  Karl-Gustav Thiderman och Nils-Erik Karlsson 
Revisor suppleanter Arvid Andersson och Veine Berndtsson 
Valberedning  Ketty Karlsson och Ann Karlsson 
 
Styrelsen har under året haft 14 protokollförda möten.   
Antalet medlemmar var vid årets slut 168. 
Årsmötet hölls den 23 mars i Lill-Annas kafé. 
Under året har vi deltagit i konferenser som arrangerats av länsförbundet.   
Glasmuseet. 
Temat under året har varit Gustaf E. Nilsson mannen som åter satte glasbruket på fötter efter den 
olyckliga nerläggningen 1926. Antalet besökare har varit ca 23000, vilket är det högsta antalet sedan 
jubileumsutställningen 2010.  
 
Grindstugan. 
Grindstugan och kyrkparken var platsen för nationaldagsfirandet. Högtidstalet hölls av Robert Carlin och 
musiken stod Rejmyre Musikkår för. Firandet avslutades med servering och samvaro vid Grindstugan. 
Under sommaren i samband med marknaden och musikfestivalen var Grindstugan förvandlad till 
kaffestuga under två veckor i samarbete med Finspångs församling.  
På östgötadagarna i början av september var den nyrenoverade bakugnen varm och Heléne Lövkvist 
bakade tunnbröd och serverade kaffe, underhöll gjorde Robban Zetterberg och Kaj Lärka. 
Styrelsen har under året hållit flera möten i Grindstugan. 
 
Medlemsmötet i slutet av november med föredrag och mat var välbesökt drygt 80 medlemmar hade 
kommit för att lyssna på Reijmyre Glasbruks Ulf Ericsson och för att njuta av Gestgifveriets julbord. Ulf 
Ericsson talade över ämnet, vad händer med glasbruken i Sverige och hur ser framtiden ut. 
 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt hjälpt till i föreningen under det gångna året. Det 
är många och föreningen skulle knappast överleva utan er hjälp. Vi vill också tacka de som skänkt föremål 
och de som bidragit ekonomiskt till vår verksamhet. Vi tackar också Reijmyre Glasbruk, Östergötlands 
museum och Finspångs kommun. 
 
Rejmyre i februari 2015 
Styrelsen 


