
Välkommen att ge ditt stöd till 
nybyggnation och renovering för

Tjörns Hembygdsförening.

Tjörns hembygdsmuseum har nu funnits i över 80 år och har 
hela tiden vuxit i byggnader, föremål och verksamhet. Ett stort 
antal frivilliga medlemmar i föreningen arbetar ideellt med att 
vårda och förvalta tidigare generationers avtryck i historien.

För att låta kunskaper gå vidare har vi en omfattande verksam-
het såsom traditioner vid Valborg, nationaldagen, midsommar, 
barnens dag, äldredagen och inte minst skolverksamheten för 
kommunens femteklassare. Dessutom berättarkvällar, som bli-
vit så populära att vi inte får plats i vår samlingssal, utan behö-
ver bygga en ny. 

”Malenas stuga” foto: Birgith Åhs



En donation har gjort det möjligt att bygga en stor fin samlingssal i 
en ny byggnad vid entrén till området. 
Donatorn är en känd designer, Elinor Bartholdsson, född i Rönnäng 
och verksam inom textilindustrin i många olika företag i Sverige. Do-
nationen är godkänd av Allmänna Arvsfonden.
Tyvärr räcker inte pengarna till allt som behövs, även om mycket 
oavlönat arbete sker i samband med förberedelserna av bygget. För-
utom byggnaden kommer också kostnader för markarbeten, rivning 
av äldre byggnader i dåligt skick samt all utrustning och inredning 
till de nya lokalerna. Samtidigt planeras också att iordningsställa nya 
utställningsrum i den gamla salen. m.m.
Förutom de medel vi har, behöver vi alltså ytterligare en miljon kro-
nor, som vi avser att söka hos fonder, stiftelser, sponsrande företag 
och privatpersoner på Tjörn med omnejd. Hittills har vi lovats 100 
000 kr från Tjörns Sparbank och ca 300 000 kronor från företag och 
privatpersoner.                                                                      

En donation till Hembyggdsföreningen

Föreningen kommer 
kunna nyttja de nya 
lokalerna i många olika 
sammanhang och avser 
också att kunna hyra ut 
den till intresserade. 
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Många av våra verksamheter pågår utomhus på fina 
gräsområden mellan husen. 
Ibland behöver vi vara inomhus och därför planerar vi 
nu, att bygga en ny fin samlingssal med stort kapprum, 
toaletter och ett riktigt fint och välutrustat kök. . 

Här i salen kan man gott 
och väl möblera för ett 
hundratal gäster. Genom 
salens stora glasade fönster-
dörrar ser man ut över äng-
arna i väster.
Samma lokal kan också 
möbleras till en föreläsning, 
filmkväll eller liknande.
Lokalen utrustas med bra 
teknik för ljud och bild
full AV-utrustning, högta-
laranläggning och fiberan-
slutning.

Planlösning
Ny samlingssal



Vi önskar att ni vill vara med och sponsra detta hus med allt vad 
där till hör. 
Här är exempel på erbjudande från föreningens sida.

För 1000 kronor får ni 
• Ert namn på en tavla i entrén

För 5000 kronor får ni
• Ert namn och logga på en tavla i entrén
• Ert namn och logga på föreningens hemsida
• Ert namn och logga i en kommande publikation med presen-
 tation av Hembygdsföreningen, dess historia och plats i dagens  
 samhälle. Nybyggnadsprojektet presenteras
• Utnyttja lokalen utan kostnad en heldag.

För 10 000 kronor får ni förutom ovanstående också
• Ert namn och logga i större storlek på en tavla i entrén
• Utnyttja lokalen utan kostnad ytterligare en heldag.

För  ett större belopp gör vi en 
• särskild överenskommelse

Har ni frågor eller synpunkter? Välkommen att kontakta någon av oss:
Eva Ericsson, ordförande: tel. 070 839 23 47 
eva.my.ericsson@gmail.com 
Göran Lundberg , projektledaren: tel. 070-966 60 61 
pglmjorn@gmail.com
eler någon annan medlem i Hembyggdsföreningen.

Bankgiro 5807-3412     märk med ”Sponsrat av XX ditt namn” 
Swish nr: 123 346 6414     märk med ”Sponsrat av XX ditt namn” 

Välkomna att ge ett bidrag till projektet


