
    

 
 

Verksamhetsberättelse för året 2019 

Verksamhetsidé 
Föreningens ändamål är att samla personer som är intresserade av hembygdens förhistoria, 

historia, natur och kultur. Syftet förverkligas genom att ordna möten, föredrag och utställningar, 
upprätthålla en hembygdsgård, utge skrifter som ansluter sig till föreningen verksamhet, 

samarbeta med institutioner och föreningar på orten, som har närbesläktade syften, samt att ta 

initiativ till utredningar och åtgärder i hembygdsfrågor. Föreningen upprätthåller kontakt med 

liknande organisationer i hemlandet och utomlands. 

 

Verksamhetsåret 2019 

Antkärrgården 

Boken ”Antkärrhuset – En parstuga från Eckerö i Pojo flyttad till Strandparken i Karis” 

publicerades i början på året. Den trycktes i tvåhundra exemplar och har delats till medlemmar 

som medlemsförmån och sålts åt övriga intresserade. 

En dag i februari, fyra tisdagar i mars har gården varit öppen för besökare. Öppet hus med 

kaffeservering ordnades den första maj, ca hundra besökare kunde räknas in. Under onsdagar och 
torsdagar under sommarmånaderna hölls också dörrarna öppna för besökare. Föremål som 

donerats till gården, sockenfilmen från 50-talets slut, gamla vykort och en utställning om 

arkeologi har visats. Mellan noll och tjugo besökare har ställt upp under de dagar som gården 

varit öppen.  

Taktalko ordnades vid Antkärrgården fredagen den 10 maj. En ränna på baksidan och gamla 

taktegel, ca 200, togs ned. De tegel som kan återanvändas sparades. Fyra personer deltog i talkon. 

Under vecka 20 fortsatte arbetet i Västra Nylands Plan & Bygg Ab:s regi med uppsättning av 

”nya” tegel och utbyte av söndriga tegel. 

Föreningen deltog i det återkommande Karis Suomen Paris evenemanget den 3 augusti med öppet 

hus och kaffeservering. Ett hundratal personer deltog. 

Lördagen den 17 augusti ordnades talko med tolv deltagare: trappstegen förnyades, täck- och 

ändbräder på taket målades och sly bekämpades på bakgården. Slybekämpningen resulterade i 

många lass med avfall till avstjälpningsplatsen. 

Den sjunde december ordnades Julstämning på Antkärrgården med sex försäljare samt julgröt och 

-kaffe i storstugan. Ett stort tack till Hagar Johnson och Gunnel Lindberg för arrangemangen. Ett 

sjuttiotal personer deltog under dagen. 

Under året har Antkärrgården varit uthyrd 20 gånger. 

Föreläsningar och tidsresor 

Måndagen den 8 april, kl. 18.30 fick Antkärrgården besök av Karina Heerman. Hon berättade, 

spelade och sjöng så som man gjort under långa tider här i våra trakter med rubriken 

 ” I begynnelsen var ropet. Allmogens tonspråk - vårt kulturarv”. Sju personer deltog. 

 

I samband med det ordinarie vårmötet den 25 mars informerade arkeolog Janne Soisalo och 

ordförande Göran Fagerstedt om de arkeologiska utgrävningar som har gjorts i Karis under tiden 

2014 - 2018. Janne Soisalo berättade om resultatet av analysen av kol från en av de eldstäder som 

grävdes ut hösten 2018 vid Långåmossarna. Dateringen är intressant och gör att platsen troligen 

varit i användning redan för ca 9 000 år sedan. Elva personer var närvarande. 



    

 
 

 

Grabbes kanal 

Ett avtal ingicks under år 2016 med Sysselsättningsavdelningen vid Raseborgs stad gällande 

skötsel av Grabbes kanal. Avtalet bör ses över eftersom det inte fungerat och förslaget är att 

staden borde överta skötseln av kanalen med tanke på att den används för att samla upp dagvatten 

från Kroggårdsvägen. Kanalen putsades av verksamhetsassistenten under hösten. 

 

Arkeologi och historia 

En arkeologisk utgrävning ordnades i Karis 21 – 22.9. Fyndplatsen, som egentligen ligger i 

Kroggård, i närheten av den tidigare plankorsningen, har fått namnet Malmkulla i samband med 

arkeolog Anja Sarvas utgrävning 1979. 19 personer deltog i utgrävningen, som leddes av 

arkeologerna Jan Fast och Janne Soisalo. Fynden var så intressanta att en uppföljning ordnas i maj 

2020.   

Hantverkskunnande 
Muraren Rolf Lindroos berättade på ett inspirerande sätt måndagen den 11 november kl. 18.30 

om hur planeringen och genomförandet av murningsarbetena gjordes i samband med uppförandet 

av Antkärrhuset i Strandparken i Karis. Kaffe med tilltugg serverades. Fem personer deltog. 

 

Medlemsresa och öppna vandringar 

Föreningen ordnade en guidad vandring i Dagmars park, Leksvall den 9 maj, kl. 18 - 20. Som 

guide fungerade föreningens ordförande Göran Fagerstedt. Vi smakade på det goda vattnet från 

källan. Sex av föreningens medlemmar deltog, samt en utomstående. Guidningen ingick som en 

del av Nylandsveckan som firades med anledning av EU-dagen. 

Representation 
Ordförande deltog i möten som sammankallats av Gardberg Center gällande samordning av 

verksamheten mellan olika sammanslutningar i Raseborg. Ordförande och styrelsemedlemmen 

Toni Blomster deltog också i Sparbanksstiftelsens stipendieutdelningstillfälle på Aktia bank 

19.11. Ordförande deltog i Finlands svenska hembygdsförbunds vårstämma 27.4 i Åbo och 

höststämma 7.11 i Helsingfors samt Hembygdsdagarna i Nykarleby 13 - 15.9. 

 

Information 
Hemsidan med adress www.karis.hembygd.fi har uppdaterats regelbundet. På sidan har 

publicerats texter och bilder från verksamheten. Man kan skicka e-post till föreningen på adress 

karis@hembygd.fi. E-posten läses av ordförande. Tre medlemsbrev har skickats ut. Facebook-

sidan har använts för aktuell information som anknyter till föreningens verksamhet. 

 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi är i stor utsträckning beroende av de hyresinkomster vi kan få för 

Antkärrgården och av bidrag från olika fonder och stiftelser för våra verksamheter. Resultatet för 

år 2019 i jämförelse med året innan presenteras här. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 2019 2018 

Totala intäkter 36 866,02 13 142,55  

Totala utgifter 35 159,62 13 261,27  

Resultat 1 706,40 -118,72  

http://www.karis.hembygd.fi/
mailto:karis@hembygd.fi


    

 
 

 

 

I resultatet ingår intäkter och utgifter för verksamhetsassistenten under tiden januari-november 

månad. Vi erhöll ett 100 % lönebidrag av arbetskraftsmyndigheterna (TE-centralen). Bidraget 

från arbetskraftsmyndigheterna var 17 905,50 €. Raseborgs stads bidrag uppgick till 2 750 €. Som 

jämförelse finns siffrorna för 2018.  

 

Ekonomiska bidrag för verksamheten har erhållits av Svenska kulturfonden, Sophie von Julins 

stiftelse, Sparbanksstiftelsen Karis-Pojo samt Raseborgs stad. En insamling med anledning av 

Tauno Skogbergs 80 års dag gav också ett bra resultat. Inbetalningar gjordes också med anledning 

av föreningens jubileum. 

 

Ekonomin blev positiv på grund av att takrenoveringen kunde genomföras både som talkoarbete 

och som köpta tjänster. Talkoarbetets värde är svårt att uppskatta ekonomiskt, men har en stor 

betydelse för föreningen och upprätthållandet av Antkärrgården. Styrelsen föreslår att överskottet 

används för att täcka de förluster som gjorts under tidigare år. 

  

Lars Backs minnesfond 

Föreningen kunde detta år reservera medel för kommande behov genom att förkovra Lars Backs 

minnesfond. För minnesfonden ges en skild redovisning.  

 

Administration 
Styrelsen bestod av följande personer: Göran Fagerstedt, ordförande, Auli Kari, viceordförande, 

Andrea Blomberg-Allén , sekreterare, och medlemmar Kim Gustav Björklund, Tommy 

Björklund, Torbjörn Holmström (avgick under året) samt Toni Blomster. 

Ordförande skötte föreningens ekonomiska ärenden. Som bokförare fungerade Mona Blomqvist. 

 

Sammanträden 

Det ordinarie vårmötet ordnades måndagen den 25 mars 2019, kl. 18.30 på Antkärrgården. 

Verksamhetsberättelse och bokslut godkändes. I vårmötet deltog tio personer. 

 

Ett extraordinarie föreningsmöte hölls på Antkärrgården den 27 maj. Ärenden som 

behandlades var användning av medel ur Lars Backs minnesfond och premiering av 

förtjänta medlemmar i samband med föreningens 40-årsjubileum. Fem medlemmar deltog. 

 

Höstmötet ordnades den 25 november på Antkärrgården. Sex medlemmar deltog. 

 

Styrelsemöten hölls nio gånger under året. 

 

Medlemsärenden 
Föreningens medlemsantal vid årets slut var 78 (år 2018 73) personer. Föreningen hade 16 (18) 

ständiga medlemmar och 57 (55) årsmedlemmar. Under året utsågs 5 (0) hedersmedlemmar. 

  

I samband med föreningens 40-års jubileum den 7 september 2019, där deltagarantalet var 20, 

tilldelades Kaj Waldén och Tauno Skogberg Finlandssvenska hembygdsförbunds förtjänsttecken i 

silver. Föreningens tidigare ordförande Hagar Johnsson och nuvarande ordförande Göran 

Fagerstedt fick vardera motta hembygdsmedaljen i silver. Till hedersmedlemmar utsågs Kaj 

Waldén, Benita Waldén, Lisbeth Jung, Hilding Nordström och Gunnel Lindberg.  



    

 
 

Förutom kaffe och tårta bjöd föreningen på ett föredrag av ordförande Göran Fagerstedt kallat "40 

år i 40 bilder", samt ett musikprogram med Karina Heerman. 

Personal 
Under tiden 1.12.2018 – 30.11.2019 hade föreningen en verksamhetsassistent, Birgit Sjöblom, 

anställd, med 100 % lönebidrag från TE-centralen. Arbetstiden var 25 h/vecka. Arbetsuppgifterna 

bestod bl.a. av skötsel av Antkärrhuset och området kring det, inventering av föreningens 

inventarier, samt underhåll av Grabbes kanal.  

  

Risker 
Ekonomin är i hög grad beroende av uthyrningsfrekvensen och de bidrag man kan få för olika 

verksamheter och projekt. Antkärrgården är i ständigt behov av underhåll och samma gäller 

inventarierna.  

 

Framtidsutsikter 
Medlemsantalet har hållit sig någorlunda jämnt och verksamheten har kunnat genomföras i den 

utsträckning som planerats. Med tanke på att bevara kunskap som håller på att försvinna kunde 

olika hantverk lyftas fram. Det behövs nya krafter i styrelsen för att föreningens verksamhet 

tryggt skall kunna fortsätta. 

 

Betydande händelser efter redovisningsårets slut 
Under år 2020 kommer bl.a. ytterväggarna att målas, samt ingången göras handikappvänligare. 

 

TACK 

Föreningen riktar ett varmt tack till alla som stött verksamheten ekonomiskt och till dem, som 

genom olika arbetsinsatser gjort det möjligt att fullfölja intentionerna i verksamhetsplanen. 

 

Styrelsen 

 


