
År 2014. Vid årsmötet den 8 mars firades att föreningen fyllde 70 år.. Ett 50-tal medlemmar 

närvarade vid årsmötet i Medelplana Bygdegård. Tre ledamöter från styrelsen avtackades med 

blommor, nämligen Carl-Gustav Gillström, Ingrid Dahlberg och Ann-Chatrine Lindblad. 

Carl-Gustaf slutade sitt uppdrag efter mer än 50 år i föreningen. Benny Lönn och Gert 

Dahlberg valdes in som nya ledamöter. Under temat "Vägen till Kinnekulle" visade Börje 

Andersson bilder från Kinnekulle och berättade om kända platser. Börje är från Råbäck och 

har stort intresse för fotografering, han är också en stor vykortssamlare, med många motiv 

från Kinnekulle. Dagen till ära bjöd föreningen på kaffe med bullar och tårta. Alla 

medlemmar har, (som till antalet vid årsskiftet var 303 st.), fått en almanacka, där alla årets 

aktiviteter finns angivna. De vackra fotona från berget har med få undantag tagits av Freddie 

Wendin. 

Under året har flöreningen, förutom årsmötet, haft fyra protokollförda sammanträden med 

styrelsen. 

'Cementagruppen har under året haft 10 träffar och ett flertal aktiviteter, bland annat har nya 

flönster satts in i Ljungs stuga, dessutom har stugan storstädats. Utanför Ljungs stuga finns en 

nyuppsatt informationsskylt. Bruksmuseet har målats och fönster kittats. 

Torpinventeringen har under våren haft 3 sammankomster. 

Vårrundan inföll lördagen och söndagen den 3 och 4 maj. Bruksmuseet, Stenmuseet och 

Kopparslageriet var öppna. Kopparslageriet besöktes ac ca 150 personer. 

Den 21 maj, innan kvällens vårvandring, träffades styrelsen och representanter för 

Bruksmuseet vid Ljungs stuga i Hällekis för att diskutera husets framtid. Efter diskussioner 

enades gruppen om att stugan skall göras iordning. Det är lämpligt att börja arbetet med 

isättning av glas i fönster och dörr, byte av hängrännor och stuprännor och ny häll på 

skorstenen. Kommunen har röjt kring stugan vilket gör att den framträder och syns bättre än 

tidigare. 

Onsdagen den 21 maj genomfördes vårens bygdevandring på Högkullen. Vandringen utgick 

från parkeringsplatsen vid Dimbo och ett 70-tal vandrare deltog. Vandringen gick förbi 

Andrees utgrävning, vidare förbi Kullatorp som uppfördes av Råbäcks egendom år 1921. 

Huset var frpån början skogvaktarbostad på nedervåningen och jaktstuga på övervåningen, 

under 1940-talet till början på 1960-talet bedrevs här kaffeverksamhet. Skara stift var ägare 

under en period med ungdomsverksamhet och år 2008 såldes huset och är idag i privat ägo. 

Vandringen gick vidare mot Salen där många av deltagarna hade minnen från sin ungdoms 

skidåkning. Vandringen fortsätter genom Sprängestan för att avslutas vid Utsiktstornet, där 

kaffe med dopp fanns att tillgå genom Orienteringsklubben Klyftamos försorg, vilka har 

arrenderat tornet under några år. 

Falkängens dag genomfördes den 6 juni. Lägenhetsmuseet och Bruksmuseet var öppna. Det 

var fotoutställning i gallerian. 

'Den 20 juli var det som vanligt öppet hus i Soldattorpet Åtorp i Västerplana med Kaffe och 

lotteriförsäljning. Ett 100-tal besökare kom till det gamla torpet med anor från senare delen av 

1700-talet. 



Den 16 augusti var det öppet hus i Posseska skolan. Under eftermiddagen kom ett stort antal 

besökare med anknytning till skolan på olika sätt. Kaffe med dopp såldes och i skolan agerade 

Björn Sjöstedt som skollärare, där han läste ur "Läsebok för folkskolan". 

Höstens bygdevandring ägde rum den 6 september. Det kom ca 100 personer till vandringen 

med start vid Medelplana kyrka, där Benny Lönn inledde med att berätta om Medelplana by 

och dess utveckling och en del om bygdens arkeologiska platser. Vid prästgården nära kyrkan, 

besågs bland annat den gamla källaren från 1600-talet. Anders Larsson, son till Komminister 

Arthur Larsson, 1962-1967 berättade barndomsminnen. Vandringen gick vidare till 

Hisingsgården, där Hans och Mari Ljungkvist berättade om de restaureringar som gjorts på 

ladugården, smedjan och jordkällaren. Avslutningsvis besöktes Bossgården som idag ägs av 

Bohm. Här intogs medhavd matsäck allt medan Sven Pilfalk berättade barndomsminnen från 

1960-talet. 

Fototräffen i Medeplana bygdegård ägde rum den 18 ocg 19 oktober. Det var ca 250 personer 

som kom till träffen. Årets tema var "Åkdon" och från Blombergs Scotermuseum hade lånats 

en vacker röd scoter med tillhörande hjälm och handskar, allt från 19690-talet. Här visades 

foton på olika åkdon allt frånsparkstötting till lastbilar. Fototräffen är en välkommen årlig 

mötesplats framför allt för människor som bor här och som har anknytning till bygden. 

I december månad var Björn Sjöstedt i Hällekis skola, åk 2, för att berätta för barnen om 

Posseska skolan och hur det var i skolan för länge sedan. 

Under året har renoveringsarbeten utförts på Posseska skolan. Färg på knutar och 

fönsteromfattningar har avlägsnats genom slipning, skador i putsen har ilgats med kalkbruk. 

För dessa arbeten har Länsstyrelsen beviljat ett bidrag på 19000 kronor och för den 

antikvariska medverkan  har ett bidrag på 10519 kronor beviljats. 

Lena Brodin och Freddie Wendin lägger ned ett stort arbete med föreningens hemsida och 

idag finns det ca 6000 bilder införda. 

 


