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Ödosh8gs hembygdsföre-ning.

styrelse höll på onsdagen samman-I
träde varvid beslöts att under mid . !~
sommarhelgen anordna invignings- 1

; fest av hembygdsgården. Härför J
tilisattes en kommitte , bestående av __
hrr 'Filip Göransson, O . L. Tappler Viilvillig gå.wa av ödeshögs
och P. Lund; Vidare upprättades koma av
bestämmelser . för uthyrning av
festplatseǹ. Att handhava uthyrntn-
gen uppdrogs åt en kommitte, b,e-
stående av hrr Ola Green, P. Lund
och Carl Bengtsson. Dessutom be-
slöts' att ei uthyra hembygds gården
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men vi skall val hoppas det ord-
nar sig. Något mera om saken
går knappast att säga för ögon-
blicket. Bara det att man känner
sig angenämt överraskad av full-
mäktiges visade välvilliga inställ-
ning till föreningens intressen. F .
ö. skall det bli invigning av hem-
bygdsgården i midsommar. Pro-
grammet är inte närmare utformat
ännu, men bland andra lämpliga
inslag man kan hitta på skall det
naturligtvis bli fol'kdansiupp~visning .
Dansbanan blir klar redan till
pingst. Scenen är anbringad så,
att en utmärkt åskådarplats' erhål-
les i backsluttningen utanför . Vid

i

Ödeshögsertiens hembygds- och(
fornminnesförening 'har fått en stu-
gubyggnad alldeles gratis av. kom-
munen, som omnämnds i förra

uu eurxus , Tivoli oun nynna JIUJ - nuleret av 0 .-)i1. H;ällrC än att 1 clalig väderlek är det ingenting,
etabl=issemang. kosta på en reparation, som ans=ågs som hindrar, att spelet försiggår

- --- förfelad, eftersom h=uset ifråga inåt dansbanan . Och då sitter pu-

0.T#J-töet Bergska huset skänkes
I det ni r-kkt omtalade Bergska - blik'en under tak .
enligt li .tlsovårdsnämndens åsikt än Ett praktiskt arrangemang, . alltså .

t• till hembygdsföreningen. Idå inte kunde bli någon lämplig Lika praktiskt . som fullmäktiges här
Ytterligare en byggnadsändring! bostad, föredrogo Öd'eshögs full-', svan nämnda åtgärd beträffande det

hBförelåg till behandling, nämligen
beträffande Bergska huset. Hälso-
vårdsnämnden framlade ett proto-
kollsutdrag från sitt sammanträde
den 2 maj i år, vari närmare redo-
göres för byggnadens interiör .

eNämnden ansåg, att den föreslagna . . .
ju B e r S areparationen icke tillnärmelsevis vo-

I
} fo,delselrus, så har det u också

_, , i Htr vi st affek'tions'värde .äv en för
aa. aaaaaaa-naa}+ .va uy iiaucua o. fi åd fö

ergskamäktige att nyed ,varm hand över- I uset. Att byggnaden
hinna den till en institution, däri's'kolle försäljas -på_ auktion är så-
den 'kunde komma till nytta. Som kerligen uteslutet.
henib\gdsniuseum 1~'an g ärna inte
,I,n iälsov,lydsiiä.mnden ha någonting 11' A r g o .
att invända mot huset, och eftersom i

t nu är sjiä1' \ie Fridtjuv Bergs= O. T." J_-(-1Cd aset
ngen, rrenhemb~;~iståndsättande i enlighet med hälso- I hembud ård-en knappast kan an-,

nlett att Iörliyilds tillvårdsstadgans I ; t krav, varför byggna
den snarast borde utdömas som ses ordentligt ebyggd med de

byggnader, som hittills anskaffats-bostad. På grund av hälsovårds- Och sil t*ehiävs det ju en smula ~~bostad . ds årder.nämndens utlåtande förordade be för de föremål om före-s, ___ utryninieredningsutskottet att någon repara ift att samlan har i uppgringe
komma till stånd. Även kommunal
't=olv av Bergska huset ej borde och bevara. Hembygdsföreningen tacksam för

dsförenin en hår som' b'ebH g} eeni;nämnden avstyrkte . den vackra gåvan .
Vid' fullmäktiges behandling av kant spanat just efter en dylik bygg- __

k` d 'hostna s iänsyn haren avdenna fråga framhöll nad, m
bi` H o 1 m s t e d t att hälsovårdsnämn saken inte, kunnat ordnas, ehuru

anbud funnits. Den så oförberettden endast gjort en beskrivning av b gg-Y- I le å=van bör därför vara,1 ; . gnaryer; nådensnuvarande skick och icke uttalat älkommen tycker man Detganska v, . isig'om 'vilka reparationer, söm borde fä- är också en tämligen belåten och
retagas för att huset skulle bliva lamp., optimistisk ordfröande för hem-
ligt söm höstad. ,g lire ringen som svarar i an-'b dsf} ,ib
Hrr . K u l l e r s t r a n d och Tappert 'dra ändan på tråden, när tidningen

• tt dt kl hae sule bli alltför kostsamt t' ringer ulIp för attöra, om er-
reparation och den sistnämnde [ bjudandet accepteras . Varom in-
det båttre att skänka huset till I te kommer byggnaden att försäljes

ingen. Hr H o 1 m s t e d t i på ankbett tor avliamtnmg .
detta förslag. - Att hembygdsföreningen med

t i tacksanil•,et tar emot erbjudandete beslöto enhällig
' är jag" alldeles saker på, säger ord-med sistnämnda rk dy an e .utet ,faffades med förbehåll a+f töranden . målarmästare P . Lund 1ii,
Järnstad . v isserligen isa vi inomgclsfÖreningen utan k tos nad

;Ommunen . flyttar byggnaden 'lyrel cn Ännu inte hunnit taga stall-
ken men någon nn nill' sa a adrd ning tgdsf; en samt att bygg_,o

nuvarande plats iordnin urgam än den antydda behöver
g_ D tf k llara e s un no, late be ema .

ju kostat töreningen åtskilligt att
inköpa en dylik byggnad, och ha
vi nu fått den till skänks, . sa ar
det så m' eket bättre. Meningen
var ju i alla fall att med tiden
försöka. Åstadkomma en dylik kom .
p,Iettering till de byggnader ` som
redan inlo .pts. Det blir, ju litet
kostnader med flyttning och annat,

Styrelsen för Ödeshögs med om- ;
nejd hembygds- och fornminnes- l
förening höll på onsdagen samman-
I träde. Härvid beslöts enhälligt att
med tacksamhet mottaga det s . k .
Bergska huset i Ödeshögs samhälle
enligt av Ödeshögs kommunalfull-
mäktige vid dess senaste samman-
träde fattat beslut.

Några närmare planer för bygg-
nadens flyttning och placering äro
ännu ej uppgjorda, vilket till en
clef har sin grund i att man ännu
inte vet när huset kommer att bli-
va ledigt för flyttning . Byggnaden
torde emellertid komma att place-
ras 'ramför nuvarande paviljongen',
med fasaden mot det pnder upp-
förande varande portlidret. Genom
denna donation erhåller föreningen
givetvis ett synnerligen välkommet
tillskott av byggnader, som kom-
mer väl till pass för de samlingar .)
föreningen avser att sammanföra .

Vid sammanträdet behandlades
dessutom ett flertal andra ärenden,
huvuesatcllgen rörande 'hopsamling,
katalogisering o. dyl. av förenin-
gens samlingar . Vidare beslutades
om invigningsfesten, som kommer



att hållas under midsommarhelgen .

Uppförandet av de från Granti-
den inköpta byggnaderna, beståen-
de av loftsbod och portlider, har
pågått sedan början av denna vecka .
När detta läses torde stommen till
loftsboden vara i det närmaste fär-
dig, och sedan kommer arbetet
med portlidret att taga sin början .
Portlidret kommer att placeras så
att passage därigenom erhålles till
festplatsen och till paviljongen .

Det är ett ganska tidsödande och
tålamodsprövande arbete att ploc-
ka ihop de många bitarna, men ar-
betet går dock raskt undan . Och till
midsommar, då den stora invig-
ningsfesten hålles, är allt klappat
och klart.


