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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2021 
Idé- och projektlistan är lång och det dyker ständigt upp nya idéer och förslag, stora som 

små. Vi hinner inte med att jobba med allt som vi skulle vilja men sakta men säkert tar vi 

ändå små steg framåt för att förbättra och göra det lite trevligare för Herrängsbygden. 

Medlemsantalet börjar närma sig 140 medlemmar vilket är väldigt roligt. Tänk vilken 

uppslutning det blivit!! Det hade vi nog inte trott när vi drog igång föreningen för bara några 

år sedan. 

Vi har haft ett antal möten med kommunen angående bland annat förbättringar vid 

Uddhamnsbadet och gällande skolans framtid. Med det senare är det fortsatt mycket oklart 

om vad som kommer att ske. Herrängsgruppen vill att skolans lokaler ska bevaras och att 

verksamhet ska drivas så att lokaler och område fortsatt skall komma Herrängsborna till 

gagn. 

På tavlan vid infarten börjar det komma upp reklamskyltar för lokala företag. Det kommer 

att fyllas på efterhand. Det finns ju väldigt många fina företag i och kring byn. 

En flaggstång har vi också fått och bord och bänkar. 

De fina fågelholkarna utmed Herrängsvägen ska få förstärkning och ambitionen är att starta 

upp tillverkning och målning av nya holkar under 2022. 

Vi kommer att sätta upp skyltar till olika sevärdheter, ex.vis Kärrgruvan och Glittergruvan så 

att det blir lättare att upptäcka dem när man passerar förbi. 

Ni har kanske redan provat på de fina uppmärkta promenadstigarna? Många är vi som 

upptäckt nya delar av Herräng tack vare detta initiativ. Rosa, blå, turkos, orange och ”Nya 

Gula”. Samtliga slingor utgår från Malmen där det även finns en karta och en enkel 

beskrivning över resp. slingas sträckning och terräng. Har ni inte provat på dem än så gör 

det. Även Kulturstigen, som utgår från Folkets Hus, har fått lite nya markeringar så att det 

ska bli lättare att hitta runt. Tillsammans med Kulturcirkeln jobbar vi med att ta fram och 

sätta upp fler informationsskyltar vid intressanta platser. Ett roligt och hälsofrämjande sätt 

att visa upp Herräng från sin bästa sida. 

Det röjs och rensas och fixas till i vägkanter och utmed elljusspåret. Vid flera tillfällen under 

året har det gjorts som en gemensam aktivitet där flera av er medlemmar varit med och 

hjälpts åt och arbetat och gjort fint och sedan avslutat med en fika tillsammans. Fler 

områden kommer vi att angripa vad det lider och vi har även dialog med kommunens 

skogsentreprenör som ska komma hit och röja kring ekarna så att fler av dessa ståtliga träd 

får utrymme att växa och få visa upp sig för oss och våra besökare. 
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Herrängsgruppen har varit med och stöttat Kulturcirkeln med arbetet med Geostory för 

vilket vi även var behjälpliga med att söka bidrag. Ladda ner appen Geostory, gör en utflykt 

och promenera utmed Kulturstigen och ta del av berättelserna och informationen om 

Herrängs historia. 

Herrängsgruppen har fått en hjärtstartare till skänks och tack vare generösa bidrag (mer än 

13 000 kr!!!!!) från våra kära herrängsbor har vi nu kunnat serva maskinen samt köpa in ett 

förvaringsskåp vilket kommer att sättas upp vid Kuggen.  

Vi vill även få till medlemsfest och någon form av musikevenemang till våren. Storfesterna i 

Folkets Hus med hitresta amerikanska musiker och våra lokala stjärnor Six Pack Holiday har 

varit mycket uppskattade. Efter många månader av Corona-restriktioner så är det många 

som längtar efter att träffa gamla vänner och lyssna på härlig musik tillsammans. Mer info 

kommer längre fram. 

I augusti anordnade Herrängsgruppen den numera traditionsenliga fisketävlingen ute på 

Brännskär. I år var det hela 40 deltagare och Herräng Burgers sponsrade alla fiskande barn 

och ungdomar med hamburgare. Stort tack! 

Vi avslutade året med  traditionsenliga Luciafirandet med ridande luciatåg den 12 december 

och på nyårsafton anordnade vi som vanligt ett mäktigt marschallkalas utmed hela 

Herrängsvägen! 

Vi önskar även starta upp en hemsida för Herräng men vi behöver lite hjälp med att komma 

igång att börja bygga denna. Är det någon av er medlemmar som är intresserad att ta sig an 

denna uppgift? Tveka i så fall inte att höra av er till Herrängsgruppen på herrang@live.se. 

Vi tackar för 2021 och ser framemot verksamhetsåret 2022 med spänning! 

Styrelsen har under 2021 bestått av: 

Ordförande Boo Gyllensten 

Ledamot Anna Ramberg 

Ledamot Hans Andersson 

Ledamot Jane Andersson 

Ledamot Kalle Andersson 

Ledamot Chatrine Brinkhage 

Ledamot Margareta Schultzberg 

Suppleant Tony Mattsson 

Suppleant Len Palm  

Suppleant Jan Blomberg 
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Styrelsen för Herrängsgruppen EK.för godkänner härmed 

årsredovisning för verksamhetsåret 2021 

 

 

Herräng den 14/3-2022 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

Boo Gyllensten   Anna Ramberg 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

Hans Andersson   Jane Andersson 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

Kalle Andersson   Cahatarine Brinkhage 

 

………………………………………… 

Margareta Schultzberg 

 


