
Verksam hetsberättelse 
Hembyg~sföreningen Gamla Rejmyre 2020 

Pga av rådande läge med pandemin har inget årsmöte under verksamhetsåret 2020 
kunnat hållas och styrelsen från föregående år har suttit kvar. 
Suppleanten Lennart Svensson gick bort under perioden och styrelsen adjungerade 
in Lotta Wall på den vakanta platsen. 
Föreningens styrelse har haft följande sammansättning under året. 
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Anders Rådenstein 
Thomas Lindholm 
Kerstin Skagerström 
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Jörgen Holm 
Bengt Eriksson 

Ingvar Pettersson 
(Lennart Svensson) Adj. Lotta Wall 

Revisorer Birgitta Johansson och Monica Lundström 
Revisor suppleanter Inga-Britt Kindåker och Stefan Penttinen 
Valberedare Kerstin Karlsson och Johan Karlsson 
Valberedarsuppleant Britt-Marie Dolk 

Antalet medlemmar var vid årets slut: 186 st 

Under våren 2020 togs beslutet att vi behöver ta entreavgift till Glasmuseet för att få 
en stabilare ekonomi i föreningen. 
Antalet betalande besökare på glasmuseet uppgick till 1307 st. 
Medlemmar har självklart fri entre vid uppvisande av medlemskort! 

Styrelsen har haft möten när så behövts för att hålla verksamheten igång, det mesta 
har skett digitalt. 

GLASMUSEET 
Utställningen med Margaretha Hennix stod på museet för andra året. 

Ombyggnationen av museet blev klar under våren och nu finns såväl Bremyre
modellen med linebanevagnar, en postvagn som en del om industriglas utställda. 

Vi har under sommaren förlitat oss på Finspångs kommuns turistpersonal som hållit 
öppet i Turistinformationen och Glasmuseet på vardagar. 
Utöver det samarbetet med kommunen har föreningen under året haft ett flertal 
volontärer som hjälpt med öppethållande i Glasmuseet. 



GRINDSTUGAN 
I år har vi inte hållit öppet utan bara kunnat sköta det löpande trädgårdsarbetet med 
hjälp av volontärer. 

Ett särskilt konto för att samla medel för renovering har skapats och ett par 
donationer har kommit in, vilket vi är mycket tacksamma över! 

ARKIV 
Reijmyre Glasbruksarkiv. 
Hembygdsföreningen har tecknat ett hyresavtal på ett utrymme ovanpå biblioteket för 
att där kunna arbeta med arkivet. Vi har pga av rådande läge inte kunnat genomföra 
det arbetet som planerat 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som varit engagerade i föreningen under det 
gångna året. Såväl de som jobbat ideellt med som de som bidragit med föremål eller 
ekonomiskt stöd. Det är vi tillsammans som gör föreningen! 

Rejmyre februari 2021. 

Styrelsen 
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