
Verksamhetsplan för Sjundby traditionsförening rf juni 2014-maj 2015

Föreningens främsta mål är att främja samhörigheten i Sjundby genom att ordna 
evenemang, samla och sprida information och berätta om byns historia och genom att 
upprätthålla webbplatsen www.sjundby.fi. Samarbete med andra i Sjundeå verksamma 
föreningar fortsätter. Föreningen bevakar användningen av byns namn "Sjundby".

Webbplatsen www.sjundby.fi och sociala medier

 
På webbplatsen kan föreningens medlemmar publicera information om Sjundby och om 
hembygdsrelaterade händelser som pågår i och kring byn. Under verksamhetsåret 
fortbildar sig föreningens medlemmar i användningen av webbpublikationsprogrammet och 
arrangerar gemensamma workshops. Föreningen fortsätter med att utveckla avdelningen 
”Barnens Sjundby” på webbplatsen.
Föreningen sprider information också på Facebook genom den öppna gruppen ”Sjundby 
traditionsförening” som vem som helst kan följa.

Långt lin

Utställningen ”Långt lin” fortsätter under verksamhetsåret 2014-2015. Utställningens 
material sätts ut på föreningens webbplats och kommer att finnas kvar där. Ansvarig för 
linprojektet är Ingrid Svanfeldt.
Föreningen säljer ”Lilla mullvaden” souvenirer i samband med utställningen ”Långt lin” på 
Gårdskulla lantbruksmuseum. Föreningen deltar i Sjundeådagen 6.9 kl 10-15 genom att 
hålla utställningen ”Långt lin” öppen på Gårdskulla lantbruksmuseum.

Urianhaj expeditionen

Föreningen fortsätter att digitera och publicera historier om expeditionen till Sibirien 1917. 
Ansvarig för Sibirien-projektet är Carl-Johan Lindén.
Föreningen har till salu några exemplar av boken om Urjanhajexpeditionen.
En ”Sibirisk afton” planeras på Sjundby gård.

Minnesmärke över Charlotta Lönnqvist

Planer för att starta en insamling som skulle leda till anskaffningen av ett minnesmärke 
över Charlotta Lönnqvist, torpare under Sjundby, finns också. Under verksamhetsåret 
uppgörs en projektplan för Charlotta Lönnqvist-projektet. Ansvarig för projektplanen är 
Maria Lindén. 

Nya medlemmar

Under verksamhetsåret strävar styrelsen efter att sprida information om föreningens 
verksamhet och locka intresserade medlemmar till föreningen. Det kan vara personer 
bosatta eller utflyttade från Sjundby, personer vars släkt härstammar eller har rötter i 
Sjundby, personer som verkar i Sjundby eller på annat sätt har anknytning till eller är 
intresserade av Sjundby och dess historia.
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