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Under	  året	  hölls	  6	  protokollförda	  styrelsemöten,	  samt	  y6erligare	  
5	  kommi6emöten.

Bilagor:
                   – Ekonomisk redovisning
                   – Deltagarlistor
                   – Offentliga kulturuppdrag, redovisning av projekt.
                   – Bildcollage med foton från aktiviteter och verksamheten.
                   – Förläggargårdsdagen (se särskild dokumentation från denna).
                   – Verksamhetsplan - styrelsens förslag till operativ plan.

Tillbakablick:

Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad bildades formellt av ett
10-tal gårdsägare, i Mars 2011. Bakgrunden till föreningstarten var främst 
det nätverksarbete som bedrivits under ett par år. Under den perioden 
identifierades gårdar, examensarbete för en kommande bok arbetades fram 
och mycket av den grundläggande samordningen skedde mellan de mest 
engagerade gårdarna.
I och med föreningens bildande så uppstod möjligheterna att själva ta tag i 
och bestämma inriktning på gemensamma frågor och verksamheter. 
Samtidigt ökade behovet av ideellt engagemang rejält och ansvarsfrågan för 
ett av våra viktigaste kulturarv behövdes ”tas tag i” skyndsamt. 
Etableringen av en förening utgick från ett påtalat behov – De gemensamma 
ämnena som identifierats vid olika nätverksmöten var i behov av en 
formaliserad samverkan.  
För att klara den uppgiften behövdes resurser i form av många ideellt 
engagerade, men också ekonomiska medel för genomförandet.                   
Föreningen genomförde projekt genom en s.k turismcheck under 2012, 
vilket sedan låg till grund för planen för 2013.
För att stötta styrelse och utsedd projektledare, tillsattes arbetsgrupper.
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Vi har nu lämnat ett ännu aktivare år bakom oss och 
det är många aktiviteter som är väl värda att lyfta fram, men vi väljer här att 
särkilt uppmärksamma:
A) Förläggargårdsdagen, en succé med mer än 300 besökare fördelat på 
      6 gårdar. Något vi avser att utveckla ytterligare.
B) Kulturarrangemanget, väverskans dag i Kinna, mycket uppskattat och väl 

värd att göra till en tradition.
C) Föreläsningen i Svenljunga teaterbiograf, då vi hade 50-talet deltagare 

som lyssnade på föredrag och musik denna fina oktoberkväll.
    I övrigt hänvisas till aktivitetskalendern.

Samhällsnytta:
Föreningen samlade genom sina aktiviteter aktörer från samtliga tre 
sektorer/samhällsparter.

Ideell sektor och Civilsamhälle:
· Entusiaster och ämnesintresserade
· Intresserade föreningar och dess ledare
· Ekonomiska föreningar
· Sällskap och stiftelser
· Privata gårdsägare-familjer

Näringsliv:
· Företagare i kommunerna
· Intresserade aktörer och entreprenörer inom föreningen
· Gårdar som bedriver affärsverksamhet 
· Branschorganisationer
· Sponsorer

Offentlig verksamhet:
· V. Götalands-regionen
· Kommunerna Borås, Svenljunga, Tranemo och Mark
· Universitet/högskolor

Ett år med utveckling:
Föreningen lyckades uppnå en varaktighet och samverkan i hela Sjuhärad 
med särskilt fokus på kunskapshöjning och utveckling. Allra viktigast blev att 
skapa formerna för framtida arbete och projekt, vilket vi anser ha lyckats väl 
med.
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Mål och syfte under året var bl.a att:

- Skapa tillhörighet och vi-känsla hos aktörerna, enskilt och i grupp.
- Öka kunskapen om varandras gårdar, verksamhet och önskan om 
utveckling.
- Via besök och möten öka kunskapen om andras gårdar, historia och 
verksamhet.
- Göra kunskapsresa till andra projekt, för att finna synnergier samt metoder 
för framtiden.
- Medvetandegöra dragningskraften hos gårdarna till kommuner och 
näringslivet i Sjuhärad.
- Skapa öppna arbetssätt för ökat engagemang i frågorna som berör oss och 
därigenom öka  samverkan.
- Ge förutsättningar för ett mer omfattande utvecklingsprojekt med 

inriktning på utveckling av besöksnäringen. 

Genomförande:
Genom hårt arbete och många ideella timmar så nåddes stora delar av de 
uppsatta målen.
Särkilt utmärkande var efterfrågan på nätverksaktiviteterna, som lockade fler 
deltagare än vi kunnat förutse.
Vårt tänkta ”största ” aktivitet var Förläggargårdsdagen. Den blev  väl 
genomförd och med betydligt  fler deltagare än vi först trott. 
Kanske var det rätt sak i rätt tid med bra väder...
Det som är svårast att mäta, men kanske lättast att minnas är den 
uppskattning som visats över våra aktiviteter. Samt det faktum att årets 
aktiviteter på ett mycket tydligt sätt bidrog till att 
öka intresset för textilt kulturarv och höja kunskapen om bygdens historia.

Engagemang:
För att klara såväl aktiviteter som utvecklingsarbetet behövdes, stöd från 
aktiva medlemmar och diverse samverkanspartners via möten och träffar.

Vi gjorde detta genom:
6 styrelsemöten, 5 st arbetsgruppsmöte och
2 samverkansträffar i Borås, med Västarvet och Hushållningssällskapet
6 träffar med Branschorganisationer. Minab, Tygrikesgruppen, 
Studiefrämjandet, ABf och Vuxenskolan och Borås-Borås.
5 möten med kommunala företrädare. 
3 Nätverksaktiviteter för medlemmar.
2 större aktiviteter för allmänheten. (Deltagande i TUR – mässan, Nordstan 
och Konsthantverksrundan).
1 Utställning i Kinna bibliotek
samt
Framtagande av informationsmaterial i samverkan med Tygrikesgrupppen.
Utställnings- och enklare info-skyltar.

Vi har också prövat på att ha visningar och guidade besök.



5

Aktivitetsredovisning

Studiebesök på Landsarkivet i Göteborg 12 deltagare

Förläggargårdskväll, visning, Ekelunds 28 deltagare

Årsmöte i Horred 31 deltagare
Kulturarrangemang Väverskan dag i Kinna 28 deltagare
TUR mässan i Göteborg, Utställningar 4 funk. 4 000 

besökare
Förläggargårdarnas dag. 19 funk. 

370 besökare
Kulturutsällning, Nordstan i Göteborg, 3 funk.

900 besökare
Veteranbilsrally- förläggartur 14 deltagare
Resa till kaptensgårdar 12 deltagare

Kulturutställning, Kinna Bibliotek ------ 

Deltagande på Kulturarvsdagen i Rydal. 34 besökare

Studiebesök på Lim o handtryck, Mölndal 17 deltagare

Kulturkväll Teaterbiografen, Svenljunga 52 deltagare

Jul på Förläggargård, Källäng 17 deltagare
Studiebesök från Göteborgs universitet 37 deltagare
Kurs i Takspånshyvling och läggning 9 deltagare



6

 

                               
Samhällsvärde

Medverkande genom ideella insatser har skett i 
stor omfattning. Under året kan vi uppskatta
952 timmar för nedlagd ideell tid. 
Vilken vi menar har ett samhällsvärde som 
värderas till 175 kr per timma.

 Föreningens Ekonomi redovisas separat

Verksamhetsplan 2014
prioriterade områden att utveckla närmsta året.

– Anordna en särskild Förläggargårdsdag i hela Sjuhärad.
– Ta fram förutsättningar för skyltning och kartor till ”förläggargårdars väg …
och…stig ”.
– Lyfta fram Förläggargårdshistorien kring Hansagårdslid, Kinna.
– Satsa särkilt på återkommande aktiviteter för att höja kompetensen för 
byggnadsvård hos ansvariga. Liksom kring kultur, hantverk m.m.
– Hitta samverkan med intresserade grundskolor för besök och aktivt 
lärande.
– Förädla och utveckla Väverskans dag i Mark
– Samarbeta för att ställa ut i ”c/o of Rydal ”, Maj- Augusti.
– Arrangera 1-2 Bussresor för allmänheten.
- Utveckla för att bli en ”pusselbit” för besöksnäringen.
– Finna samverkan med Göteborgs universitet för att bidra till ökad kunskap 
om textilhistoria, samt försöka bli en del i kommande examensarbete.
- Föreningen kan tänka sig att erbjuda, visningar, besök och föreläsningar 
för de som så önskar.
Slutord
Vi lämnar ett synnerligen aktivt verksamhetsår bakom oss och blickar fram 
mot nya utmaningar under 2014. Ett stort tack riktas till alla som på olika 
sätt stöttat oss. Föreningen vill särkilt tacka, Kulturgrafik, Webbkooper, 
Leader-Sjuhärad, Marks kommun, Svenljunga Kommun, ABF, Vuxenskolan, 
Sohlberg Buss och Sparbankstiftelsen Sjuhärad.
                                                                     
-----------------------------------
Förläggargårdar i Sjuhärad
Styrelsen
gm
Thomas Andreén


