
 Styrelsen för Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre får härmed lämna följande 

verksamhetsberättelse för 2016. 

Styrelsens sammansättning: 

Ordförande  Per-Inge Jansson                          
Vise ordförande Anders Rådenstein               
Kassör    Bertil Rosander                 
Sekreterare   Carl-David Söderback              
Ledamöter   Bengt Eriksson   
  Stefan Gustafsson   
  Thomas Lindholm   
  Jörgen Holm                                     
Suppleanter  Nils-Åke Bråtner                                                      
  Lennart Svensson 

Övriga förtroendevalda:                
Revisorer  Nils-Erik Karlsson och Veine Berntsson                
Revisor suppleanter Birgitta Johansson och Monica Lundström                           
Valberedning  Ann Karlsson och Elin Karlsson                                     
Arkivansvariga Karin Holm och Inger Wendin 

Styrelsen har under året haft 14 protokollförda möten.                    
Antalet medlemmar var vid årets slut 175.                                 
Årsmötet hölls den 6 mars i Folkets Hus.                                                            
Under året har vi deltagit i av förbundet arrangerade konferenser.  

Glasmuseet: Årets tema var Monica Bratt och antalet besökare ca 16500. Bemanningen har 
vardagar (april-oktober) skötts av vår anställde Weine Holm. Veckoslut och helgdagar har 
övriga av våra medlemmar skött bemanningen. Under hösten har Rejmyre art lab visat en 
utställning i museet.                                                                             
Under vintern och våren flyttade vi det så kallade hemliga rummets glas till ny lokal och i 
samband med detta sorterades glasen efter olika kriterier vilket gjort att vi fått ett 
överskådligt glaslager att ha tillgång till när Glasmuseet ska byta eller ändra i sin utställning. 
Glaslagret ägs av Glasbruket men vi har möjlighet att till våra utställningar använda glasen. 
En glaskonstruktion av Paul Kedelv en så kallad rumsavskiljare har inköpts från ett hem i 
Motala och hämtades hem till Rejmyre första veckan i december. Verket kommer att visas 
under 2017. 

Reijmyre Glasbruksarkiv: Det arkiv som vi fått av Reijmyre Glasbruk och som spänner över 
perioden ca 1930-2015 har vi bett Riksarkivet/Landsarkivet i Vadstena ta hand om och avtal 
är tecknat mellan Riksarkivet och Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre detta avtal 



garanterar att arkivet förvaras på så sätt att det bevaras för framtiden. Sedan tidigare har 
Riksarkivet glasbrukets arkiv från 1810 fram till ca 1930. 

Föreningens fotografier: Arbetet med att katalogisera och skanna våra fotografier pågår. 
Föreningens övriga arkiv:  Arbetet med att strukturera och bringa ordning i våra arkiv pågår.   

Grindstugan:  Tillgängligheten till Humlegårdsboden har förbättrats genom att en ramp samt 
en ny dörröppning byggts.                                             
Ann Karlsson har skänkt ett 30 tal trädgårdsstolar som kommer att underlätta servering i 
trädgården.                                                                        
På Rejmyre marknad serverades kaffe. Mycket folk, sol och fint tillskott till kassan.  

Bremyremodellen: Bengt Zetterberg har som gåva givit Hembygdsföreningen en av honom 
tillverkad modell över Bremyre som det såg ut förr. Modellen är av hög historisk kvalitet och 
kommer att visas för allmänheten när vi bestämt när och var. 

Nationaldagen firades traditionsenligt i Kyrkparken med servering vid Grindstugan. 
Högtidstalade gjorde Stefan Arvidsson, musiken stod Rejmyre Musikkår och Stråkkvartetten 
från Linköping för. Två flaggor delades ut. Omkring 140 personer deltog i firandet. Samtidigt 
invigdes den flaggstång som Skogsröjet genom Stefan Arvidsson skänkt. 

Medlemsmötet den 25 november på Rejmyre Gestgifveri hade Arne Nilsson som 
föredragshållare. Arne berättad bl.a. om det eldfasta glaset. Efter föredraget serverades 
julbord och 84 medlemmar deltog. 

 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt hjälpt till i föreningen under det 
gångna året. Det är många och det är kring Er och övriga medlemmar vi i styrelsen utför vår 
uppgift. Vi vill också tacka de som skänkt föremål och som bidragit ekonomiskt till vår 
verksamhet. Vi tackar också Reijmyre Glasbruk, Östergötlands arkivförbund, Riksarkivet, 
Östergötlands museum och Finspångs Kommun. 

 

Rejmyre i februari 2017.                                          
Styrelsen.                        
Genom Carl-David Söderback.  

   

                                                                                                                                                                                                                         

 


