
Banvaktstuga 642  
Verksamheten i bilder 2019 



19 mars: Vi rensar 
Sannlia från grenar 
och ris. 



26 mars: Vi fortsätter 
med att byta spjälor på 
staketet och vi städar 
undan ris och grenar vid 
Sablabron. 
På kvällen Trivselkväll där  
Janne Göthberg från 
Brandstorp berättar om 
”Skutor på Vättern” 



2 april: Pelle G byter några 
tegelpannor och vi räfsar ihop 
ris efter vintern. 
Arbetet med staketet 
fortsätter. 
 
4 april: Nisse, Pelle och Bosse 
var på Stadsarkivet för att leta 
efter Maria Elisa Ekmans 
skolgång.  
Den var på Jönköpings 
Elementarskola mellan åren 
1891 och 1900 



9 april: Åke och 
Bosse dikar vid 
Sannlia.  
Vid Banvaktstugan 
fortskrider arbetet 
med staketet. 
Vi tar även en 
kaffepaus: 
Gunnar M, Pelle G, 
Lasse G, Harald  B, 
Åke B, Pelle R och 
Nisse L. 



23 april: Nu börjar 
solen värma på 
söderväggen. 
Pelle och Bosse 
besiktigar bl a stolpen 
vid Hästklippan. 
 
På kvällen invigs 
naturreservatet 
”Granbäck och 
Häggebergs löv-
skogar” 



12 maj: Vårvandring. Vi gick 
Bankerydsleden till Hulebo 
kvarn, mot Klerebo och sedan 
ner runt Granshult tillbaka till 
Hembygdsgården. 
Pelle R berättade historien 
kring saxfabriken. 



14 maj: 
Päronträden 
blommar och 
vi målar 
staketet. 
Bord och 
bänkar ställs ut 
i bersån 



21 maj: Akacian (Robinia Pseudoacacia) skjuter skott trots hård beskärning 

Nisse och Pelle 
planerar årets 
underhåll av 
stolparna. 
 
Målnings-
arbetet 
fortsätter 



25maj: Bankeryds marknad 
På kvällen kyrkogårdsvandring, 
med Ulf Petersson som 
berättare, om kvinnor, som 
invandrat till Sverige och bosatt 
sig i Bankeryd. Vi fick bl. a. träffa 
Jozefa Konarska Svensson, 
spelad av Gunnel Gustafsson. 



28 maj: Mer målning, puh. 
Leif kom på besök 



4 juni: Vi 
slår gräset 
vid Sannlia 

11 juni: 
hjälpmedel 
för att få rätt 
avstånd och 
rätt höjd på 
spjälorna. 
 
12 juni: 130 
8de-klassare 
har heldag på 
Hembygds-
gården  



25 juni: Sablabron, 
gräset slås. 
 
Stockrosorna 
blommar vid 
bodväggen 

9 juli: Nu slår vi gräset 
vid Saxfabriken i 
Hulebo, vid bron vid 
Aledal och vid Bodh, 
gamla missionshuset 



16 juli: 
Nisse och 
Pelle målar 
en stolpe 
vid Åtorp 

18 aug: Hembygdsgårdens dag. En 
lyckad tillställning med riksspelmän 
och skådespel 

Bengt Gustafsson och 
hästutlånaren 



20 aug: Sannlia 
3 sept: Sablabron 



1 okt: Reparation av dressinen och mera målning. 
29 okt: Nu är staketet klart på två av fyra sidor 



5 nov: Frukt-
träden klipps 
och löven 
räfsas ihop. 
På kvällen 
gulaschsoppa 
i Stomma-
stugan, som 
tack för 
hjälpen 
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