
Styrelsen för Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre får härmed lämna följande 
verksamhetsberättelse för 2015. 

Styrelsens sammansättning:                                   
Ordförande    Per-Inge Jansson                                           
Vise ordförande Anders Rådenstein                      
Kassör   Bertil Rosander                                 
Sekreterare  Carl-David Söderback                                            
Ledamöter    Bengt Eriksson                                                                            
  Stefan Gustafsson     
    Jörgen Holm                
    Thomas Lindholm                                      
Suppleanter   Nils-Åke Bråtner                      
                         Lennart Svensson                       
Övriga förtroendevalda:             
Revisorer                          Karl-Gustav Thiderman och Nils-Erik Karlsson                           
Revisor suppleanter  Arvid Andersson och Veine Berntsson                             
Valberedning   Ketty Karlsson och Ann Karlsson                          
Arkivansvariga   Karin Holm och Inger Wendin                                                     

Styrelsen har under året haft 14 protokollförda möten.                                    
Antalet medlemmar var vid årets slut 151.                                                                            
Årsmötet hölls den 22 mars i Lill-Annas kafé.                                                  
Under året har vi deltagit i av förbundet arrangerade konferenser.                                     

Glasmuseet: Årets tema i Glasmuseet har varit Eldfast Glas vilket invigdes på Glasets dag den 
2 maj. Bemanningen har vardagar (april-oktober) skötts av Weine Holm. Veckoslut och 
helgdagar har våra medlemmar skött bemanningen. De stora publikdagarna har varit Glasets 
dag, sommarmarknaden och julmarknaden. Antal besökare under året ca.19 000.                  
En större samling Monica Bratt glas har i ett testamente tillskrivits Reijmyre Glasmuseum.  
Glassamlingen hämtades i södra Lappland under sommaren.                      
En bordslampa, skapad av Axel Enoch Boman verksam i Reijmyre 1907-23, som vi har inlånad 
till museet sedan flera år deltog under året i TV4 programmet Bytt är bytt.     

Grindstugan. Räcken mellan andra och tredje våningen i Grindstugan och nya vindskivor på 
boden har satts upp. Två styrelsemöten och servering i samband med nationaldagen har 
under året varit i Grindstugan.                                      

Nationaldags firandet skedde traditionsenligt i Kyrkparken. Högtidstalare var landshövding 
Elisabeth Nilsson. Medverkade gjorde även operasångaren Bengt-Ola Morgny samt Rejmyre 
Musikkår.                      



Arkivens dag. På Östergötlands Arkivförbunds ”Arkivens dag” deltog vi tillsammans med vår 
kommuns samtliga hembygdsföreningar med en utställning om vår förening.  

Medlemsmötet i november på Gestgiferiet hade Gunnel Holmér Smålands museum som 
föredragshållare. Drygt 80 medlemmar lyssnade på föredraget ”glasarbetarnas invandring 
under 1500-1600 talet fram till våra dagar” ett fantastiskt föredrag som uppskattades. Efter 
detta blev det julbord och trevligt umgänge. 

Under 2015, efter lång ovisshet, fick Reijmyre Glasbruk nya ägare. Hembygdsföreningen                                    
påverkas på så sätt att vårt Glasmuseum nu ligger i den del av huset som kommunen 
övertagit. Tidigare ägdes ytan av Glasbruket. Med förra glasbruksägarna hade vi mycket 
generösa överenskommelser. Vi har diskuterat med kommunen men i skrivande stund har vi 
ännu inte någon överenskommelse klar.  

I slutet av november fick vi av Glasbruket (Rosén och Röste) en förfrågan att ta hand om 
deras arkiv samt det glas som förvaras i ”hemliga rummet” som kanske kan kallas för 
prototypglas. Naturligtvis tackar en hembygdsförening ja till ett sådant erbjudande.  

I december fick Hbf.G:a.Reijmyre av Glasbrukets VD Ulf Rosén erbjudandet att alla 
hembygdsföreningens medlemmar erbjuds 20% i fabriksbutiken. Undantag är varor som har 
X-pris.    

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, Finspångs kommun och Östergötlands museum. 

 

Rejmyre i februari 2016 

Styrelsen  

                                                                  


