
Verksamhetsberättelse år 2021 
Elin Sundbergs vänförening, org.nr 802430-4001 
Styrelse 
Vänföreningens styrelse, har bestått av Emilie Cederquist (ordförande), Eva Annerås 
(sekreterare), Lars-Åke Larsson (kassör), Mica Karlsson, Mona Nyckelgård, Ylva Karlsson 
och Hilkka Rutgersson. Föreningen har tecknats av Emilie och Lars-Åke var för sig. På 
grund av pandemin blev årsmötet uppskjutet till den 5 september 2021.

Programpunkter 2021 
Trots pandemitider kunde vi genomföra flera arrangemang, både gamla favoriter och 
uppskattade nyheter, under det gångna verksamhetsåret. Dessa såg ut som följer:

– Guidade turer & Dramaguidning 
Under sommaren och hösten har vi haft flera guidade turer och dramaguidningar i 

Villa Solfrid, dock för ett mindre antal personer än vad vi vanligtvis har, på grund av 
rådande pandemirestriktioner. 

– Elindagen 31 juli 
Vi kunde äntligen återuppta traditionen med att fira Elins namnsdag med fika och 

allsång, under ledning av Eivor Jansson.

– Sagovandring 
En nyhet för i år var att vi gjorde en liten sagoslinga för barn där de kunde gå på 

upptäcksfärd och upptäcka små sagofigurer i trädgården.

– Öppen trädgård 
Villa Solfrids trädgård var öppen för besökare hela sommaren, där vi hade 

trädgårdsmöbler utställda för de som ville ta en medhavd fika och även satt upp 
informationsskyltar om Elin Sundberg runt om i trädgården.

– Novelläsning under Fruntimmersveckan 
Varje dag under fruntimmersveckan samlades vi i fröken Elin Sundbergs vackra 

trädgård och lyssnade till högläsning av en fin novell – skriven av en kvinna och uppläst av 
en kvinna. Efteråt samtalade vi kring novellen tillsammans över en fika. Under veckan fick 
vi bland annat höra noveller skrivna av Elin Wägner, Tove Jansson, Elin Alme och Kristina 
Lugn. 

– Adventsmys för medlemmar 
På 1:a Advent höll vi öppet hus för våra medlemmar där de fick chansen att titta på 

de nyrestaurerade rummen och njuta av en mysig adventsfika.

– Workshop i kransbindning 
Under två kvällar i december bjöd vi in till en workshop där Tjörn-floristen Sara 

Andersson guidade i bindteknik och skapandet av härliga kransar för julens festligheter. 



Ordförande Emilie Cederquist berättade om fröken Sundbergs verksamhet som florist från 
1920-talet och framåt under en julfika, 

På gång, underhåll samt visioner 

* Under 2021 blev restaureringen färdig av flera rum inne i Villa Solfrid som länge varit i 
behov av underhåll; hallen, matsalen, Elins badrum, övre salongen, Elins sovrum samt de 
två mindre rummen på våning 2. Arbetet utfördes av kulturmålare från Bygg-Rex, under 
guidning av byggnadsantikvarie Ulla Karlström & Cecilia Wingård från Bohusläns 
Museum.  

* Delar av styrelsen har gått kursen ”Kulturarvet som besöksmål – från idé till upplevelse 
för besökare” under ledning av Bohusläns Hembygdsförbund och Prismas 
kulturturismgrupp där vi fått arbeta tillsammans med andra kulturarvsföreningar på Tjörn 
och representanter från Bohusläns Museum och turismnäringen. Kursen resulterade bland 
annat i ett samarbete mellan föreningarna kring en ny teaterföreställning ”Ö-kända 
kvinnor” där Solfrids Elin Sundberg, Sundsbys Margareta Huitfeldt och Säbygårdens 
Maria Kristina möts. Vi hann med en premiärspelning på Säbygården 24 oktober 2021 
och under 2022 kommer föreställningen åka på turné på olika platser på Tjörn.

* Under 2021 har vårt nära samarbete med Bohusläns Museum kring deras stora 
rösträttsutställning MOD2021 fortsatt – 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, däribland i Villa Solfrid. Utställningen har premiär på 
Bohusläns Museum 8 mars 2022 och vi tjuvstartar redan den 6 mars med en föreläsning 
av Sissela Kyle och en miniutställning om Tjörns Rösträttskvinnor på Akvarellmuseet i 
Skärhamn. 

* Källaren har städats ur och renoverats för att kunna användas i verksamheten på olika 
sätt. Premiären blev workshopen i kransbindning som hölls där strax innan jul och 
Keramikgruppen Lerfröjd kommer ha sin utställning där i sommar.

* Vi har påbörjat en uppfräschning av den utbyggnad som gjordes av Villa Solfrid i mitten 
på 1960-talet. Rummet kommer fortsatt att användas som kontor och ombytesrum för 
styrelsen och andra som är verksamma inom föreningen.

* Inredningsmagasinet Elle Decoration publicerade ett långt bildreportage från Villa Solfrid 
där Elin Sundberg och Vänföreningen nämndes på ett fint sätt.

* I början av året fick vi en nya hemsida på www.elinsundberg.se. 

Slutligen vill vi TACKA alla medlemmar som under året bidragit till verksamheten genom 
att betala medlemsavgiften, delta i våra programpunkter samt på andra sätt stöttat 
föreningens arbete i denna svåra tid. 

Styrelsen genom ordförande Emilie Cederquist, 21 februari 2022

http://www.elinsundberg.se

