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Lördag 11 september kl 12.00 - 15.00 på Arkivet (i Gamla masugnen) 

Vattnet som kraftkälla 

Utställning med guidning om det rinnande vattnets betydelse för Åkers styckebruk. 

I samarbete med Nationella Kulturarvsdagen. 
 

Lördag 18 september kl 10.00 - 12.00 vid Hjulhuset  

Vandring längs Stånggångsleden 
Samling vid Hjulhusets minnesplats kl 10.00 

Vandring och korvgrillning kl 10.00-12 ca 

Kläder efter väder! 

 

Söndag 19 september kl 10.00 - 15.00 framför Folkets Hus 
 

Åkers byloppis 
ÅHBF deltar med bok- och prylbord i parken framför Folkets Hus. 

Välkomna att fynda bland böcker, kartor med mera. Bli medlem!! 

 

Onsdag 6 oktober kl 18.00 - 20.00 i Motstugan 

Bokrelease – Ett stycke krutbruk 
Författaren och journalisten Hans Zetterberg växte upp i området Hagalund vid Åkers Krutbruk, där 

båda hans föräldrar arbetade. Nu har han skrivit en bok som i text och bild berättar om livet under 

barndomen på Krutbruket, och om brukets historia under drygt 400 år, från 1550- fram till 1960-talet. 

Ikväll berättar han om boken och om de händelserika åren under 50- och 60-talen.  

 

Lördag 16 oktober kl 12.00 - 15.00 på Arkivet (i Gamla masugnen) 

Vattnet som kraftkälla 

Utställning med guidning om det rinnande vattnets betydelse för Åkers styckebruk. 
 

Lördag 13 november kl 12.00 - 15.00 på Arkivet (i Gamla masugnen) 

Vattnet som kraftkälla 

Utställning med guidning om det rinnande vattnets betydelse för Åkers styckebruk 

i samband med Arkivens dag, ett nationellt arrangemang. 
 

Onsdag 1 december kl 18.30 - 20.00 på Folkets Hus 

Kanoter, vildmarksmat och trädkram - i Åkers Bergslag  

Johan Herlitz, Kanotkungen AB, med partners Emma Grön och  

Naturkraft Eskilstuna berättar om sin året-runt-verksamhet i Åkers Bergslag och hur den utvecklats med 

vildmarksmat, avstressning och skogskunskap för företag, skolor och organisationer. 
 

Onsdag 8 december kl 18.30 - 21.00 i Motstugan 

Glöggafton med mingel 
Utomhus: Barn från Åkersskolan i Luciatåg sjunger utanför Motstugan. 

Inomhus: Anette Belander, vår musikalstjärna, sjunger med ackompanjatör! 
Entréavgift 50 kr 
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