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Styrelseledamöter valda på 2 år, ordf 1 år  Valda på 1 år  

ordf Håkan Drevin - 2012    

v ordf Yngve Andersson - 2012  Revisorer  

kassör Inger Öhman - 2012  ord Kjell Eklund 

ord Lisbeth Modin          - 2012  ord Lennart Björk 

ord Per Mjörnö - 2012  suppl Marita Freiman 

ord Åke Öhman - 2013    

ord Lilly-Marie Freiman - 2013    

ord Pia Johansson - 2013  Valberedning  

ord Siw Johansson - 2013  Jan Svensson sammankallande 

suppl Jarl Söderman  - 2012    

suppl Ulrika Freiman - 2012    

suppl Britta Andersson - 2013    

suppl Fernando Öhman - 2013 Styrelsen har haft 6 protokollförda möten 

 

Medlemmar 2004:447,  2005:466,   2006:491,  2007:509, 2008:522,  2009:519,  2010 :513 och 2011 :502 medlemmar 
 
Årsmöte 

 
På årsmötet den 26 mars deltog 27 medlemmar. Inga motioner hade inkommit. Riksspelmannen på munspel 
Jim Åkerstedt underhöll till kaffet efter stämman. 

 
Midsommar- 
firande 

 
Skolan sålde kaffe, kakor och korv och hembygdsföreningen lotter och glass på årets största evenemang på 
Singö. Stången kläddes och kom i luften varefter Jim Åkerstedts trio ledde dansen. Det var mycket folk, bra 
väder och fint organiserat. 

 
Visningar 
 
 
 
 
Siberak 

 
Visningarna av Mattsgården gick planenligt. Sammanlagt kom 268 betalande besökare. Årets TEMA 
”Skollovskolonier, pensionat och tidiga besökare på Singö och Fogdö” inleddes med årets ”Nyheter från 
Singö” av Yngve Andersson och presenterades via planscher på sommarens visningsdagar. Materialet finns att 
läsa på hemsidan. 
 
Mötet i februari  ”snöade in”.  Ämnet den 17 april var Mina muntliga berättare och den 4 september 
Humoristiska och komiska upplevelser.  Många berättare samlades runt bordet i Mattsgårdens storstuga. 
Anders Burman höll som vanligt i trådarna. 
 

Adventskaffe Föreningens kaffebjudning efter gudstjänsten 1:a advent lockade över 50 personer. 
 
 
Minnesskylt 

 
 
Föreningen har efter samråd med kyrkorådet satt upp en minnesskylt på kyrkogården vid pastor Jonas 
Norléns grav. Jonas Norlén drunknade tillsammans med fyra bönder på hemväg från en tjänsteförrättning 
1832. 
 

Hemsidan hade 35 368 besök och 371 265 träffar vilket är en ökning med över 35 % sedan förra året. Det är framför allt 
släktforskningen som drar besökare. 

 
Gåvor 

 
Medlemmar som skänker extra pengar i samband med inbetalningen av medlemsavgifterna fortsätter vara 
generösa. De senaste fyra åren har det på detta sätt kommit in mer än vad ett års medlemsavgifter ger. 

 
Mattsgården 
 
 
 
 
 
 
 
Flaggstång 
 
Personalfest 
 
 
Produkter 

 
Föreningen beviljades 2010 ett bidrag om 50 000 kr från länsstyrelsen för den fortsatta renoveringen av 
Mattsgårdens uthus. På grund av svårigheter att hitta lämpliga hantverkare kunde bidraget inte utnyttjas 
2010. Vid kontakt med länsstyrelsen lyckades föreningen dock få bidragstiden att gälla även år 2011. Efter 
årets renovering av stallet, trösklogen och jordkällaren erhöll vi således beviljade 50 000 kr i slutet av 
november. I och med årets renovering, som presenteras på hemsidan, är 2005 års renoveringsplan för 
samtliga uthus på Mattsgården i det närmaste slutförd.. Under året har en underhållsplan för Mattsgården 
upprättats av Stockholms Läns Museum. Planen finns på hemsidan. 
 
Den gamla flaggstången som var genomrutten har ersatts med en ny i renoverat fundament. 
 
Alla förtroendevalda och aktiva medlemmar inbjöds till en trevlig fest med middag i Singö Församlingshus  i 
mitten av november. 
 
Föreningens laminerade serveringsbrickor med Singömotiv fortsätter ge en god intäkt och tillverkningen ska 
utökas med nya motiv ur föreningens arkiv. 
 


