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Frustuna Hembygdsförenings gård
skall flyttas till Vackerby hage

Frustuna Hembygdsförening miste
lannolikt flytta sin hembygdsgård
från dess nuvarande till en annan
plats inom den närmaste tiden.
Detta framkom vid föreningens årsmöte i Heleneborg på onsdagskvällen. Från skolstyrelsehåll har det
gjorts gällande att gården ligger
för nära, och kanske helt i vägen,
för skolans framtida expansion.

Hembygdsgårdens avskilda läge
bakom Samrealskolan gör vidare att
inga besökare hittar dit för att bese
gården och dess samlingar av ålderdomliga föremål. Man har tänkt sig
att placera gården uppe vid Vackerby hage och representanter för hembygdsföreningen, landsantikvarie Ivar
Bchnell och av Gnesta köping konBulterad arkitekt, J. O. Fuchs, Södertälje, har tittat på Vackerbyområdet
och funnit det lämpligt.
På "Vackerbykullen" finns redan
festplatsen och på kommunalt håll
planerar man att flytta idrottsplatsen till området. Utrymme av lämplig storlek finns även för hembygdsgården.
Styrelsen fick i uppdrag att dels
undersöka kostnaderna för en flyttning till Vackerby och dels efterforska andra lämpliga platser för

Christina Frohm och Karl-Axel Ternström satte färg och stämning på Hembygdsföreningens årsmöte.

gården. Man inriktar sig dock på eningen får de resurser den behöver eningen att inkomma med ett förslag
och en lämplig plats där det finns till souvenir till souvenirnämnden i
Vackerbyområdet
Föreningen avser att flytta en del möjligheter för utbyggnad av husen. Nyköping och att använda Gnestas
av samlingarna från "parstugan" och För att blåsa nytt liv i hembygds- vapen mera allmänt i publikationer
använda stugan till samlingslokal för föreningen föreslog landsantikvarie och tidningar av skilda slag.
föreningens möten och andra ända- Schnell att man bör anordna studie- Styrelsen minskades från tidigare
cirklar och olika slags grupparbete 14 personer till 7 och fick följande
mål.
forskningar, som brukar få fart sammansättning: Olle Gustafsson,
För framtida behov räknar man och
ordf., Folke Gerdtman, v. ordf., Birmed att anskaffa ett gammalt hus av på föreningar av den här typen.
git Carlsson, sekr., Gunnar Stensestörre format eller att uppföra en
stilriktig nybyggnad för att lösa sam- På mötet diskuterades utgivning av ryd, kassör, samt Folke Tyrbjörn,
lingslokalfrågan för föreningen. Man en tidskrift i krönike- eller annan Fredrik Norström och Einar Gustavsbygger dock inte ut gården på dess form samt utgivning av en socken- son. Museiintendent: Einar Gustavsnuvarande plats.
bok. Förra året utgav föreningen son. Revisorer: Ake Olsson och Stig
Ombud till Daga-Villåttinge
Landsantikvarie Ivar Schnell gäs- boken "Den gamla Gnestabygden", Edström.
hembygdskrets samt även till Södertade årsmötet och framhöll bl. a. att skriven av redaktör Folke Gerdtman. manlands
Einar
Gnesta köping skulle göra en mycket Vidare gav föreningen ut ett vykort Gustavsson Hembygdsförbund:
och Olle Gustafsson.
stor förlust om samlingar och hus med motiv från torget i Gnesta, såinte får den vård som de behöver. dant det såg ut i seklets början.
Daga spelmanslag underhöll till
Därför är det av största vikt att för- Landsantikvarien uppmanade för- sist med musik.

