Vision Vinnsäter – Dalslandsgården vid Kroppefjäll
Vinnsäter är Dalslands enda byggnadsminnesförklarade gård. På den fina
gårdsplanen sammanstrålar minnen från
1850-talet och vi som bor i Järbo idag.
Och hit vill vi bjuda in besökare från när
och fjärran.

och kommer följa vägen längs Kroppefjäll
som passerar genom Vinnsäter.
Då kommer fler turister ta del av vår fina
gård och stanna till för att dricka en kopp
kaffe, äta klengås eller njuta av dalslandshallon på våfflan.

Järbo hembygdsförening fyller 70 år 2021.
Detta blir året när vi binder samman
historien med framtiden och börjar
utveckla Vinnsäter till en aktiv gårdsmiljö
året runt.

Ett år på gården
När Vinnsäters boningshus och uthus blivit
varsamt renoverade i samarbete med
byggnadsantikvarier kommer det bli ett
roligt utflyktsmål skolklasser. Hur såg ett år
ut för invånarna på Vinnsäter för hundra
år sedan? Barnen får pröva på att separera
mjölk, kärna smör, ysta ost, baka bröd i
vedeldad bakugn, sätta potatis, väva,
smida, tälja och mycket annat.

Kort historik
Ø 1951 bildas Järbo hembygdsförening
Ø 1952 förvärvas soldattorpet som
flyttas till nuvarande plats vid Karl
XII:s led 1972
Ø 1982 förvärvas gården Vinnsäter
som invigs den 8 augusti 1992 efter
omfattande renovering
Ø 1995 invigs skolmuseet och
sommarfähuset flyttas till soldattorpet
Ø 2012 byggnadsminnesförklaras
Vinnsäter 1:33 av Länsstyrelsen
Ø 2016 bygdespelet Drömmen om Elin
blev en succé och tradition. 2019 såg
1400 personer föreställningen under
en vecka
Ø 2019 påbörjas renovering av fasad,
fönster och jordkällare i samarbete
med Länsstyrelsen och Västarvet

Våren 2020 inledde vi ett samarbete med
Järbo friskola genom att upplåta mark till
potatisodling, där sjätteklassarna satte och
skördade potatis med stor iver och framgång. En del av potatisen sålde de på
marknad i Färgelanda och fick in pengar
till klassresa. Planen är att utvidga till fler
grönsaker sommaren 2021.

Vandring och cykling
Om några år blir Vinnsäter blir tredje
”hörnet” i vandringsturismen över
Kroppefjäll, tillsammans med Ragnerud
(Högsäter) och Kroppefjäll B&B (Dals
Rostock). En ny vandringsled kommer
binda samman åtta naturreservat och Karl
den XII:s led. Västkuststiftelsen leder
projektet.

En samlingspunkt i Järbo
Under många år har Vinnsäter varit en
samlingspunkt och varje år har föreningen
ordnat fina arrangemang för oss som bor i
Järbo eller kommer hit på besök.

En ny cykelled mellan Uddevalla och
Bengtsfors – Lelångenbanan – planeras

Sommarcafé, sommarteater, midsommarfirande, föredrag, musik, von Döbelns
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kyrkofärd och mycket annat har ordnats
genom åren och kommer fortsätta.
Vinnsäter blev byggnadsminnesförklarat
tack vare den vackra belägenheten och att
så många av gårdens byggnader är
bevarade – mangårdsbyggnad, lada,
vagnslider, jordkällare, smedja, magasin.
Tillsammans med Länsstyrelsen och
byggnadsantikvarier ska vi fortsätta ta vara
på dem och hitta nya användningsområden. Målet är en aktiv kulturhistorisk
miljö som används och långsiktigt drivs
utifrån miljömässig, social och ekonomisk
hållbarhet.
2022 – 2023
Ø Finansiering
Ø Projektgenomförande
Ø Fortsatt renovering av byggnader
Ø Sommaraktiviteter
2024
VINNSÄTER Dalslandsgården vid
Kroppefjäll öppnar med pompa och ståt
– nyrenoverat, i året-runt-skick, klart för
aktiviteter i varje hörn, med personal på
plats och sol på en blå himmel.

Vad gör styrelsen just nu
Ø Anmälan till Hembygdsförbundets
satsning Hembygdsturism.
Ø Ansökan till Riksantikvarieämbetet
– finansiering av förstudie Vision
Vinnsäter.
Ø Presentation och diskussion på
årsmötet 21 mars 2021.
Tidsplan i korthet
2021
Ø Utökat odlingssamarbete med
Järbo friskola
Ø Fortsatt renovering i samarbete
med Länsstyrelsen och Förvaltningen för kulturutveckling (VGR)
Ø Sommaraktiviteter om pandemiläget tillåter
Ø Förstudien presenteras hösten 2021

Hälsningar från styrelsen för Järbo
hembygdsförening / december 2020
2

