
 
I söndags den 11/7 gick till slut medlemsträffen av stapeln. 

Vi var c:a 20 medlemmar som samlats under ekarna vid Café Klockaregården. Det kändes 
härligt med Covidmått mätt att vara så många. Det bjöds på kaffe och supergod morotskaka. 
Vi hyr ut Klockaregården till Benitha och Helene, som har caféet öppet på lördagar och 
söndagar i sommar. 
Ulla Skansén informerade om vad som händer och vilka uppdrag som pågår. 
Ett Särskilt boende kommer att byggas på infartsparkeringen. Vägbygget startar i höst och 
byggandet andra kvartalet 2022. Detta har inneburit att vi har sålt våra två containrar och 
våra museiföremål finns nu i Kulturladan. Vi har också tagit hand om det virke och tegel som 
vi kan ha behov av i framtiden. Vi vill rikta ett stort tack till Nisse på Mark&Väg som har lånat 
oss en container där vi har kunnat slänga gammalt bråte. 
 
IHF har i många år försökt flytta Sockenstugan (Ödmannska skolan) till kulturplats Pilhamn. 
Från början förvaltade vi stugan som ägdes av församlingen. Sedan såldes Prästgården 
tillsammans med Sockenstugan till en privatperson och vi var tvungna att flytta på alla 
museiföremål som nu är förvarade i Kulturladan. Efter förhandlingar med Linus Gunnarsson 
som äger Prästgården har IHF nu fått stugan i gåva och den ska flyttas i sin helhet och 
placeras snett emot Kulturladan. Vi söker nu bygglov, strandskyddsdispens, bidrag och 
sponsorer för flytten. 
 
Hembygdsmuseet som kommunen äger och IHF förvaltar har ingen brandtrappa 
(utrymningsväg) från övervåningen, vilket innebär att vi inte kan visa den för allmänheten. Vi 
kommunicerar med Kultur och Fritid och Fastighetskontoret, men hittills ingen respons. 
 
Claes F Jonsson bjöd på ett trevligt och uppskattat kåseri om hur det kom sig att skriften När 
Ingaröborna blev nollåttor blev av och varför familjen Jonsson hamnade på Ingarö 1939. 
Skriften går att få digitalt genom att swisha 40 kr till 1236346704. 
  
Skriften Fantasikatedralen, som beskriver hur en familj bodde i museet på 60 talet, finns att 
köpa i museet för 40:-. 
 
Nytt för i år är Tipsrunda på Kulturstigen med start vid kyrkans grindar. Kupong för vuxna 
finns att hämta i museet på söndagar. Den kostar 10:- som oavkortat går till IHF och 
tipskupongen fungerar som en lott. Skriv namn och telefonnummer och lämna in på museet 
så drar vi i slutet av säsongen en vinnare bland lotterna med flest rätt. Det finns även en 
kupong för barn att hämta i museet, den är gratis och alla barn vinner.  
 
Vi noterade också förslag och idéer från medlemmarna för att värva nya ”unga” medlemmar. 
 
Inbjudan till loppis/auktion den 7/8 och trädgårdvandringen den 28/8 kommer att skickas 
ut till medlemmarna och annonseras. 
 
Ha en fortsatt fin sommar 
/Styrelsen 
 


