
 
 
HEJ KVARNVÄNNER! 
Det har blivit dags för årets första kvarnblad och vi önskar oss alla Ett Gott Nytt År. 
Många medlemmar samlades omkring kvarnen vid Nyårsskiftet.   
Det blev en bejublad avslutning på det gångna året med Musik- Tal – Solosång och 
Fyrverkeri. Uppslutningen tyder på allmänhetens Intresse att befästa detta till tradition.  
Vi får se.  
Under året 2005 avgick föreningens ordförande Bengt Johnsson p.g.a. ny arbetssituation. 
Sven Ericsson och Bengt Hulten axlade manteln och med övriga i styrelsen och arbets-
grupperna har verksamheten fortsatt som förut med gott resultat. 
Föreningen Harplinge Väderkvarn fortsätter sin strävan att vara ett centrum för kultur och 
aktivitet i Harplingebygden. När 2005 går mot sitt slut har vi genomfört 17 arrangemang. 
Årets programutbud har dominerats av ”Musik i kvarnen”, konserter av hög kvalitet i 
blandade genrer. Under våren arrangerades också ett musikvernissage med verk av fyra 
generationers amatörkonstnärer som ackompanjerades av musik. Vidare har vi hållit fast vid 
de traditioner kvarnföreningen skapat; Mölledagen, Julskyltning, Luciafirande och till sist 
Nyårsfirandet med musik, diktläsning och ett gnistrande fyrverkeri.  
2005 års kulturverksamhet har varit mycket uppskattad både av artister och publik. Vi 
kommer därför att fortsätta på den inslagna vägen. Hittills har vi inplanerat ”The Stoners” 
(jazz), ”Ethan Xiphias” (ung rock) och Plönningeskolans traditionella avslutning (jazz). Vi 
har också tankar på att erbjuda evenemang för barnfamiljer. ”Barnen i Kvarnen” blir årets 
nyhet.  
I samarbete med ägaren Kjell Bengtsson har vi renoverat vingklaffarna. De har demonterats, 
rengjorts, ytbehandlats, och den ruttnade och trasiga segelduken har ersatts med med ett 
starkare och tåligare material.  Med de många ideella arbetstimmar hoppas vi nu få bättre 
hållbarhet på vingbeklädnaden (den förra höll 4 år). 
Vingarnas tordering har justeras, men mer jobb återstår. 
Vi behöver gärna fler som kan hjälpa till. Det behövs folk för underhåll och villiga händer 
före, under och efter arrangemang, folk för marknadsföring, programarrangemang mm. 
Vid HIKs julbasar och RKs Luciafirande tar vi inget inträde. 
Vi vill gynna ortens ungdomar. 
  

 
Tack 
Vi vill passa på och tacka alla de ideéllt arbetande och bidragsgivande medlemmar som 
möjliggör aktiviteterna i kvarnen och ett Stort tack till Kulturnämnden i Halmstad  kommun 
och Musik i Halland utan vars hjälp och ekonomiska stöd det skulle vara omöjligt för oss att 
genomföra alla våra programpunkter 
 
                                          Styrelsen tackar för 2005 
                        och ser fram emot ett medlemsrikt och besöksrikt 2006 


