
År 2015. Verksamhet under året. Den 21 januari föreläste Lars Apell om "Jordbrukets 

Utveckling" genom samarbete med vuxenskolan i Götene. 20 personer deltog. 

Vid årsmötet den 8 mars var ett 50-tal medlemmar närvarande i Medelplana Bygdegård. Det 

blev omval på samtliga i styrelsen. Det blev också omval av revisorer och revisorssuppleanter. 

Efter mötet berättade Anna Lokrantz om sin påbörjade bok "Lustresande och bärsöndagar-

nedslag i Kinnekulles turisthistoria". 

Hällekisgruppen har under året haft 12 st träffar  och 8 persioner har deltagit. Mycket arbete 

har lagts ned på att dokumentera bilder. 

Torpinventeringsgruppen har under våren inte haft några sammankomster. 

Den 2 och 3 maj, Vårrundan. Bruksmuseet och Stenmuseet var öppna. I medelplana 

Bygdegård serverades kaffe och våfflor i samarbete med bygdegårdsföreningen. 150 personer 

besökte Bygdegården och ca 50 personer besökte Stenmuseet. 

Den 21 maj genomfördes vårens bygdevandring i Munkängarna. Vandringen utgick från 

parkeringsplatsen vid före detta Turisthotellet vid Munkängarna och ett 80-tal vandrare 

deltog. Det var en vandring i turismens fotspår, där bland andra Anna Lokrantz berättade om 

Turisthotellets historia, som startade 1882 och där Friherre Carl Klingspor från Råbäcks 

egendom var initiativtagare till att uppföra hotellet. Vandringen fortsatte genom 

Munkängarna, där Björn Sjötedt berättade om parkens historia, vidare förbi Räbäcks station 

också den uppförd på initiativ av Carl Klingspor, som såg potentialen att göra Kinnekulle till 

ett berömt turistmål och som ligger bakom de flesta av Kinnekulles turistsatsningar. 

Den 6 Juni, Falkängens dag. Fotoutställning i Smedjan Falkängen, med ca 100 besökare. 

Den 19 juli, var Soldattorpet i Västerplana öppet, en tradition som lockar många besökare, i år 

närmare 100 personer. 

Den 15 augusti, öppnades Possiska Skolan för visning. Till skolan kom ett 70-tal personer. I 

skolsalen, som är möblerad som den såg ut förr i tiden, fanns Eva Roffey, som läste ur den 

gamla Läseboken. En av besökarna, Marianne Wänerskog från Hällekis, har skänkt sin 

växtsamling med 100 torkade växter till skolan. En turistbuss med 47 resenärer från 

Bergianska trädgårdens vänner i Stockholm, besökte skolan strax förwe stängningsdags. 

Den 12 september, vid Nolgården, Örnekulla samlades ca 50 personer för att delta i 

hembygdsföreningens sista vandring för året. Benny Lönn började med att berätta om 

landskapets karaktärsdrag. Inga-Britt Norisma berättade om människor från de olika gårdarna. 

Vandringen gick via Sörgården, där Christer Axelsson mötte upp och som med sin familj bott 

på gården i 40 år och som berättade att gården har anor från 1300-talet. Börje Fredriksson från 

Kestad  hade mycket att berätta om flera av gårdarna. Vid Nyängen berättade ägaren Ove 

Johansson om vilka personer so bott i huset. Vandringen gick vidare in i naturreservatet 

Österplana vall.. Vid platsen där gården Hasselbacken legat berättade Svea Hultman (född 

Johansson) om livet på gården, där hon vuxit upp. På hemvägen besöktes huset Oxelbacken, 

som idag fungerar som raststuga för vandrare. 

Den 17 och 18 oktober ägde den sedvanliga fototräffen rum under temat "Turismen ppå 

Kinnekulle". Den nyutkomna boken "Lustresande och bärsöndagar-nedslag i Kinnekulles 



turisthistoria" fanns att köpa. Bilder och turistsouvenirer från Kinnekulle hade tagits fram. 

Lena Brodin och Freddie Wendin lägger ned ett stort arbete med föreningens bildarkiv. I år 

var det ca 125 personer som kom till träffen, som alltid är mycket uppskattad. 

Den 5 oktober samlade Björn Sjöstedt fyra klasser från Hällekis skola till Possiska skolan, för 

att berätta för barnen hur det var iskolan för länge sedan. 

Gill Bengtsson guidade samma dag ett antal högstadieelever i Västerplana kyrka. 

Styrelsemöte den 17 november. Vid detta möte fick styrelsen en genomgång av förslag till en 

ny hemsida för föreningen. Det är Anders Karlsson och Adrian Bara, Interaktionsbolaghet, 

som har jobbat fram ett förslag. 

 


