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Sällskapet Strömstierna – förening för lokal- och personhistorisk forskning 
 
Verksamhetsberättelse för 2016 
 
Styrelsen har under året bestått av 
Ordförande  Per Stenros 
Vice ordförande Per Flodin 
Sekreterare Per Flodin 
Skattmästare Kerstin Jungebro 
Ledamot Inge Holmlid Christina Möller 
Suppleanter Lars Pettersson Mikael Edström 
 
Revisorer Sture Berg Henning Andersson 
Revisorsuppleant Eric Alexandersson 
 
Web-ansvarig Ingemar Forsström 
 
Verksamhet 
Styrelsen har under året haft protokollförda styrelsemöten den 6 februari, 5 mars och 17 
september. 
 
Under våren genomför vi fyra stycken öppet hus på lördagar i Lysekils stadsbibliotek.  
 
Med start onsdagen den 3 februari håller Per Stenros föredrag om Gamlestans och Lysekils 
historia för Aktiva Seniorer i Lysekil. Per har fram till onsdagen den 13 april fem träffar – 
avslutningen genomförs i form av en promenad genom Gamlestan. 
 
Lördagen den 20 februari håller Per Stenros ett föredrag i Bro för föreningen Sallys döttrar. 
Temat är Gamlestan och Gamlestans gränder. 
 
Torsdagen den 10 mars har Per Stenros möten på Dicksonska äldreboendet i Örgryte, 
Göteborg. På agendan: Bohusläns historia samt Släktforskning. 
 
Måndagen den 14 mars har Per Stenros först ett föredrag på Träffpunkt Stampen, Göteborg. 
Temat är Starka kvinnor i Bohuslän och Häxor. På kvällen håller Per ett föredrag för 
Öckerööarnas Släktforskare. Temat är denna gång Bohusläns historia. 
 
Lördagen den 19 mars arrangerar Sällskapet i samarbete med Lysekils stadsbibliotek 
”Släktforskningens dag”. Denna gång sker detta genom ett Öppet Hus för släktforskare. 
 
Sällskapet Strömstierna äskar under våren för fjärde gången kulturbidrag från Lysekils 
kommun. 
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I slutet av maj får vi ett mycket uppskattat meddelande: Utbildningsnämnden har beslutat att 
utse Föreningen Sällskapet Strömstierna till 2016 års kulturpristagare! 
Motiveringen lyder: För sitt hängivna arbete om byggnader och historia kring Gamlestan i 
Lysekil samt övrig dokumentation kring Lysekils lokalhistoria. Föreningen utför tillika ett 
stort arbete med att stödja och hjälpa släktforskare i Lysekil, men också på andra orter. 
Priset erhåller vi den 6 juni i stadsparken av kommunalrådet Jan-Olof Johansson. 
 
Onsdagen den 6 juli håller Per Stenros på Lysekils stadsbibliotek ett föredrag i samverkan 
med Gamlestans Byalag. Tema är självklart Gamlestan, med fokus på husens historia. 
Föredraget genomförs även torsdagen den 7 juli – då med några andra hus i fokus. 
 
Onsdagen den 10 augusti håller Per Stenros ett tredje föredrag i samverkan med Gamlestans 
Byalag. Nu i föreningen Laurins lokaler. Temat är Gamlestan med fokus på husens historia. 
 
Fredagen den 2 september kommer Träffpunkt Centrum och Träffpunkt Stampen i Göteborg 
till Lysekil. Per Stenros lotsar deltagarna genom Gamlestan och berättar om Gamlestans och 
Lysekils historia. Efter trevlig lunch på Havets Hus blir det en snabb tur med bussen genom 
Lysekil och en titt på Lysekils kyrka exteriört. 
 
Under hösten får vi besked att vi erhåller 8.000 kronor i kulturbidrag från Lysekils kommun!  
Detta bidrag plus tidigare avsatta egna medel från 2014 års verksamhet (3.000), och 2015 års 
verksamhet (5.000), inalles totalt 29.000 kronor, avsätts till Lysekils stadsbibliotek för inköp 
av fler filmade tidningsårgångar. 
 
Sällskapet medverkar åter i Lysekils Kulturvecka – numro 9 i ordningen. Per Stenros håller 
den 12 oktober ett föredrag om Gamlestans historia med utblickar på övriga Lysekil. 
 
Under hösten genomförs en kurs i släktforskning med fem träffar under ledning av Per 
Stenros. Under kursen tar vi upp DNA i släktforskningen – om detta blir det mer under 2017. 
 
Lördagen den 12 november arrangerar Sällskapet i samarbete med Lysekils stadsbibliotek 
”Arkivens dag” under temat: Bohusrummet. Per presenterar några författare som skrivit om 
Lysekils och om Bohusläns historia. Två föredrag genomförs under dagen (kl 11-14). 
 
Lördagen den 26 november om aftonen håller Per Stenros ett föredrag om Lysekils Historia i 
Seglarklubben LLs lokal på Badhusgatan. 
 
Under hösten har vi fem stycken öppen lördag för släktforskare på Lysekils stadsbibliotek, 
detta med start under Kulturveckan fram till Julmarknaden söndagen den 10 december. Vi har 
fram till årets slut genomfört 103 öppet hus, alltsedan starten hösten 2008. 
Föreningen vill speciellt hylla Kerstin Jungebro för hennes eminenta insatser under dessa nio 
år! Även Leif Olssons insatser som socialt bollplank för alla besökare måste bara nämnas! 
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För övriga aktiviteter samt pågående dokumentation rörande Lysekil, bland annat Kerstin 
Jungebros projekt att dokumentera artiklar om Lysekil i gamla årgångar av Bohus Läns 
Tidning och Bohusläningen samt Kerstins utomordentliga avskrifter av Lysekils protokoll 
från stadsfullmäktige, Ingemar Forsströms månadsbilder på föreningens hemsida, Inge 
Holmlids fullödiga skrivningar om Kungsgatan, Christina Möllers utomordentliga bilder från 
gamla Lysekil utlagda på Facebook (Vi som älskar Lysekil), Per Stenros fortsatta avskrifter 
av Lysekils Församlingsböcker och avstämning av dessa (plus Husförhörslängderna) visavi 
Släktdatas gjorda avskrifter av Födda, Vigda och Döda i Lysekil (och berörda personer i 
bland annat Lyse, Brastad och Bro samt Skaftö/Morlanda), samt Lysekils Kalendarium och 
dokumentation om husen i Gamlestan, hänvisar vi till vår Verksamhetsbilaga för 2016. 
 
Under 2016 har 80 medlemsavgifter inbetalats till föreningen. 
 
Sällskapet vill slutligen framföra ett varmt tack till ABF och till Lysekils stadsbiblioteks 
personal för allt stöd till och det positiva bemötandet av vår verksamhet. 
 
 
Lysekil i februari 2017 
 
 
Per Stenros Per Flodin  Kerstin Jungebro  
Ordförande Vice ordförande, Sekreterare Skattmästare 
 
 
Inge Holmlid Christina Möller Lars Pettersson Mikael Edström 
Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant 
 
./ 


