
Verksamhetsberättelse år 2020 
  
Elin Sundbergs vänförening, org.nr 802430-4001  

Styrelse och medlemmar  
Vänföreningens styrelse, har bestått av Emilie Cederquist (ordförande), Eva Annerås 
(sekreterare), Lars-Åke Larsson (kassör), Mica Karlsson, Mona Nyckelgård, Monika Olsson 
och Hilkka Rutgersson. Föreningen har tecknats av Emilie och Lars-Åke var för sig. På grund 
av pandemin blev årsmötet uppskjutet till den 12 september 2020, där samtliga ledamöter blev 
omvalda, varav fyra stycken på två år.  

Vi började 2020 starkt med tre arrangemang under årets första månader, dessa var; 
19 januari: Elin Sundberg - april månads kalenderflicka! 
I Tjörnalmanackan Historiska kvinnor 2020 möter vi två Tjörnkvinnor: Elin Sundberg och 
Ruth Strandberg. Denna söndag ville Elin Sundbergs vänförening passa på att berätta mer om 
denna intressanta kvinna och hennes stora samhällsengagemang. Kvällen hölls i Sumpen i 
Kyrkesund, huset som en gång byggdes på initiativ av fröken Sundberg, i samarrangemang 
med Kalenderflickorna på Tjörn.  

27 februari: Berättar kväll om Karlstad Koloni 
Del 2 av Jimmy Hermanssons uppskattade berättelse om Kapten Lindberg och hans hem, idag 
kallad ”Karlstad Koloni”. Denna kväll fick medlemmar förtur att boka plats vilket gjorde att 
den fylldes upp av våra härliga medlemmar och blev en exklusiv berättarkväll för dem.  

8 mars: Tjörns rösträttskvinnor 
På Internationella kvinnodagen fortsatte vi fira 100-årsjubileet av kvinnlig rösträtt 
(2019-2021). Vi berättade om den historiska namninsamlingen för Kvinnans Politiska 
Medborgarrätt 1914 då de svenska rösträttskämparna lyckades samla in över 300 000 namn. 
Elin Sundberg var en av de kvinnor som reste runt och samlade in underskrifter och vi har 
hittat flera listor med namn från Tjörn. Tillsammans med er fortsätter vi nu detektivarbetet – 
vilka var de kvinnor från Tjörn som stred för rösträtten? Kanske hittar du din egen anmoders 
namn på listan! 

Efter detta kom pandemin, som alla vet, och vi tvingades tyvärr att stänga ner all vår 
offentliga verksamhet resten av året.  

På gång, underhåll samt visioner 

* Vi tilldelades i juni 2020 ett bidrag från Länsstyrelsens Byggnadsvårdsstöd för att 
restaurera interiört i Villa Solfrid. Med hjälp av byggnadsantikvarie Ulla Karlström & 
Cecilia Wingård från Bohusläns Museum startade vi under hösten en restaurering av 
hallen och matsalen som båda varit i stort behov av underhåll under många år. Arbetet 
utförs av kulturmålare från Bygg-Rex, som även anlitas för att byggnadsvård kyrkor i 
Bohuslän.  



* Under 2020 fortsatte dialogen med Trädgårdsmästaren på Sundsby som ett första steg till 
att restaurera Fröken Sundbergs Trädgård. Detta är ett långsiktigt projekt som vi 
tillsammans med Stiftelsen kommer att arbeta med under de kommande åren. 

*  Under 2020 har vi haft ett nära samarbete med Bohusläns Museum kring deras stora 
rösträttsutställning MOD2021 – Utställningen lyfter bortglömda människor i vår lokala 
kvinnohistoria. Människor som alla kämpade för kvinnlig politisk rösträtt. Vår egen Elin 
Sundberg kommer vara en av de kvinnor som lyfts fram i utställningen som ska visas upp 
på olika platser i länet under hösten 2021, däribland i Villa Solfrid. Vi har redan påbörjat 
insamling av information om de kvinnor på Tjörn som skrev under för rösträtten: http://
elinsundberg.se/tjorns-rostrattskvinnor/ 

* Bohusläns Museum valde Elin Sundbergs kök som inspelningsplats för deras temafilm om 
äggost: h#ps://www.facebook.com/watch/?v=375992613514458 

* I slutet av 2020 tilldelades vi, tillsammans med andra föreningar i Bohuslän, 
Thordénstiftelsens alternativa Bohuspris. Tack vare detta och ett COVID-19bidrag och 
ett anläggningsbidrag från Tjörns kommun, har vi nu möjlighet att även restaurera de 
rum på ovanvåningen som varit bebodda efter Elin Sundbergs död. Vi kommer använda 
tre rum som utställningsrum och samlingsyta för café och berättarkvällar, när pandemin 
tillåter.  

* Vi arbetar just nu med en ny hemsida på www.elinsundberg.se som kommer vara klar i 
början av 2021.  

* Vi kommer anpassa vår verksamhet under 2021 och genomföra fler digitala arrangemang. 
Du kommer kunna få ta del av arbetet med restaureringen, se någon form av guidad tur i 
Villan hemifrån och förhoppningsvis kan vi träffa dig utomhus till sommaren.  

Slutligen vill vi TACKA alla medlemmar som under året bidragit till verksamheten genom att 
betala medlemsavgiften, delta i våra programpunkter, skänka pengar till Tjörns Sparbanks 
COVID-19insamling till förmån för föreningar samt på andra sätt stötta föreningens arbete i 
denna svåra tid.  

Styrelsen genom Emilie Cederquist, 20 januari 2021
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