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Gerby-Västervik hembygdsförenings r.f. verksamhetsberättelse 2021 
 
Under verksamhetsåret 2021 arrangerade Gerby-Västervik hembygdsförening r.f. Gerby-Vestervikdagen 
på Strömsö den 24 juli. Det var öppet hus vid Hannas stuga till minne av Johanna Gäddas 150-års dag i 
augusti. Den traditionella julöppningen med luciatåg och julmarknad vid Hannas Stuga arrangerades i 
december. 
 
Corona-pandemin och corona restriktionerna var i kraft under verksamhetsåret 2021. Det fanns  evenemang 
som stod i föreningens verksamhetsplan för 2021 som inte kunde arrangeras. Orsaken var att finska 
myndigheterna tillsatte restriktioner för offentliga och privata evenemang.  
 
De rådande corona restriktionerna gjorde att pulkabackdagen och påskevenemanget med  påskbrasa vid 
Västervik småbåtshamn avbokades. Talko middagen avbokades, eftersom Gerby-Vestervikdagen inte 
kunde genomföras sommaren 2020.  
 
 
Följande evenemangen kunde hembygdsföreningen ordna under verksamhetsåret 2021:  
 

 
Datum  

 
Beskrivning  

Besöksantal, 
en 
uppskattning   

24.7. Gerby-Vestervikdagen  
och två dramatiserad byavandring i Västervik, Strömsö  

500 
35 

6.8. Öppet hus i Hannas stuga 35 
11.12 Julöppning och lucia vid Hannas park 50 

 
 
Evenemang som var planerade i verksamhetsplanen, men inte kunde ordnas:  
 
Pulkbacksdag på sportlovet 
Kunde inte ordnas på grund av myndigheternas corona restriktioner. 
 
Påskbrasa vid Västervik båthamn och buffettin   
Kunde inte ordnas på grund av myndigheternas corona restriktioner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evenemang som kunde ordnas enligt verksamhetsplanen: 
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Årsmöte   
 
Söndagen 14 mars 2021 klockan 18.00 höll föreningen stadgeenligt årsmöte i byastugan och på distans via 
Teams. Verksamhetsberättelsen för år 2021 presenterades. Föreningen kunde uppvisa en fortsatt god 
ekonomi och  bokslutet godkändes enhälligt. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
Under årsmötet den 14.3.2021 valdes Appla Asplund till styrelseordförande. Till styrelsen valdes Fia Fred, 
Marcus Hellman, Christina Koivula, Heli Pakkanen, Louise Reinikka, Eeva Simons, Mika Varpuluoma och  
Annika Wiklund och till suppleant Tommy Fred och Jenni Keltto. 
 
 
Gerby-Vestervikdagen lördagen 24.7.2021 
 
Den traditionella Gerby-Vestervikdagen kunde ordnas 24 juli som planerat. Det var en solig 
dag och ett lyckat evenemang. Uppskattningsvis 500 personer besökte evenemanget. 
Föreningen serverade Fias laxsoppa, kaffe, bullar, mm. Föreningen hade beviljats 
serveringstillstånd under Gerby-Vestervikdagen.  
 
Aava-Kertun kotitila fanns på plats och visade upp djur, deras alpackor är populära. Djuren 
fanns på plats tre timmar och var mycket uppskattade bland  barnfamiljerna. På Strömsö  fanns 
två alpackor, tre hönor, två kaniner, tre ankor och en gås.  
 
I samband med GV-dagen genomfördes en dramatiserad byavandring i Västervik. Två 
föreställningar sattes upp. En finskspråkig vandring och en svenskspråkig med 30 biljetter per 
vandring. Vandringarna hölls  klockan 14.00 och  16.00. Den dramatiserade byavandringen 
“Strandback och Strömsö på 1920-talet” startade från Strömsö-villan, via Strömsövägen ut till 
Västervik båthamn / Strandback och tillbaks till Strömsö. Gästerna fick också höra sång 
ackompanjerad av dragspel. Efter föreställningen serverades kaffe med dopp till publiken. 
Barbro Nedermo var guide under vandringen, flera lokala teaterintresserade aktörer deltog i 
byavandringen. Barbro Nedermo gestaltade Hilma Nyman som var född i området, bodde nära 
sina bröder och familj i de röda stugorna nära Strandback. Hon livnärde sig på fiske och genom 
att hjälpa till på villorna på Strömsö.  
 
Under guidningen träffar Hilma Nyman flera kända personligheter från Västervik, Vasa och 
landet, bl.a. hovrättsrådinnan Alma Skog (Mona Granholm), Karl Boucht (Marcus Hellman), 
Lenis Krisjan - Kristian Storm (Ulf-Peter Nyman) och sedan fick vi möta spritsmugglare 
(Thomas Sundell och Magnus Takala) “in action” och bykerskor (Inger Jäderberg och Gitta 
Schoultz-Ekblad) längs Strömsövägen som varit och levererat dukar och tvätt till Strömsö där 
det skulle blir fest eftersom herrskapet Alma och Karl Boucht nyligen hade flyttat in i “stora 
villan”. På verandan firade man namnsdag och publiken fick till sin stora förtjusning ta del av 
ett dansnummer (Charlestonmusik från Amirika) under ledning av moster Selma  (Annika 
Wiklund). I barnkalaset deltog Yrjö, Jan, Bjarne, Maj-Britt, Birgitta och Anita. Birgitta. Selma 
förklarade: “Birgitta heter egentligen Erna Birgitta och det är bland annat Erna vi firar idag med 
saft, bullar, musik och dans.” 
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De guidade turerna ackompanjerades med dragspelsmusik av Yngve Lithen. Efter vandringen 
framfördes sånger; Västerviksvalsen (Folke Andréasen) och Kesämaan valssi. 
 
BK-48 ordnade byakampen, dvs fotbollsmatch och dragkamp. Bk-48 genomförde 
fotbollsmatchen och dragkampen på Strömsö simstrand. På kvällen ordnades dans med Tomas 
Fantz orkester. Före dansen spelade violinisten Emma Dahl. Dagtid bjöd spelade Westbay 
Quartet samt Västervik trubaduren Björn Skinnar. 
 
 
Öppet hus vid Hannas stuga 6.8.2021 
 
Den sjätte augusti var Hannas stuga öppen en vardagskväll till minne av Johanna Gäddas 150-
års dag. Föreningen sålde kaffe, saft, bulle, mm. till besökarna. 
 
 
Julöppningen 11.12.2021 
 
Julöppningen vid Hannas park ordnades lördagen den 11 december klockan 16-19. Det traditionella 
Luciatåg startade från Furuskogsvägen. Lucia ridande på häst med luciatåg fortsatte fram till Hannas park. 
Vid Hannas park fanns försäljare som sålde olika slags produkter. Föreningen sålde glögg och pepparkakor. 
De lokala musikanterna Marcus Hellman,  Annika och Jan Wiklund spelade och sjöng. Hanna Gädda fanns 
själv på plats inne i stugan och “Ytägårds Janne” kom på besök till Hannas park dagen till ära. 
Uppskattningsvis 50 personer deltog och besökte Hannas park på julöppningen.  
 
 
Finlands svenska hembygdsförbund och tidningen Hembygden 
 
Gerby-Västervik hembygdsförenings medlemmar kan få tidningen Hembygden hemskickad till sin 
postadress. Under året 2021 skickade hembygdsföreningen in två artiklar till två upplagor. Tidningen som 
kom ut i juni 2021 beskrevs Gerby-Vestervikdagen på Strömsö.  Decembernumret 2021 publicerade 
artikeln om  traditionen med Julöppning vid Hannas stuga.  
 
Även året före, i decembernumret 2020 hade man med en allmännyttig artikel om Gerby-Västervik 
hembygdsförenings vid detta lag över 40 år långa livsbana samt en tillbakablick hur hembygdsmuseet 
Hannas stuga kom till. 
 
 
 
 
 
 
Övrig verksamhet   
 
Under år 2021 jobbade föreningen för att få färdigt Hannas park, en mötesplats för familjer på gården vid 
Hannas stuga. 
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Föreningen samarbetade med Gerby områdeskomitté där föreningens representant var Eeva Simons samt 
ersättare Marcus Hellman. 
 
Föreningens verksamhet och evenemang har under år  2021 uppmärksammats i  lokala media, bland annat 
i  Vasabladet, Pohjalainen och lokala radiokanaler. 
 
Föreningens hemsida finns på yhdistysavain: http://gerbyvastervik.yhdistysavain.fi/. På hemsidan finns 
bland annat  information om föreningsverksamheten, stadgar, vandringsleder med tillhörande kartor 
Hannas stuga.  Föreningen upprätthåller en facebook‐sida vilken heter Hannas stuga: 
https://www.facebook.com/hannasstuga/ Information gällande Gerby‐Vestervikdagen publiceras på en 
separat sida: https://gerbyvastervik.yhdistysavain.fi/gerby-vestervikdagen/ 
 
 
Ekonomi   
 
Föreningen har under år 2021 kunnat uppvisa en god ekonomi. Kapitalets rörlighet var litet eftersom 
evenemangen var få under verksamhetsåret 2021.  Pengarna sparas på kontot och används under 
verksamhetsåret 2022. Under 2021 enades styrelsen att avsluta det andra kontot, tidigare använts som 
projektbidragskonto FI53 5672 6020 0161 38 på Andelsbanken. 
 
 
Medlemmar   
 
Vid utgången av år 2021  hade föreningen 34 betalade medlemmar. Medlemsavgiften för 2021 var 10 euro 
per vuxen och för familjer med två vuxna och barn var avgiften 25 euro för hela familjen   
 
 
 
 
 
Västervik, april 2022  
 

 
Appla Asplund, Puheenjohtaja/ Ordförande   
Puh/ Tel. 050 552 5747 


