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Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening
år 2006
Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret
2006 följande verksamhetsberättelse.

Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006 på Åkers Folkets Hus.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2005
godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Styrelsen
Styrelsen har under 2006 haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

Pehr Bengtsson
vald till 2007
Evert Lidén
2008
Yvonne Lundström
2007
Margareta Björkman
2008

Övriga ledamöter

Birger Ehn
Irene Mellqvist
Rolf Brodin

2007
2008
2008

Suppleanter

Marianne Hagberg
Siv Alriksson

2007
2007

Revisorer

Monika Karlsson
Herbert Risberg
Dennis Nordsten

2007
2007
2007

Hans Olsson
Vakant

2007

Revisorsuppleant
Valberedning
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Suppleanterna har under året mycket aktivt deltagit i
styrelsearbetet bland annat p.g.a. att sjukdomar och ordinarie
arbete gjort det svårt att samla hela ordinarie styrelsen.
Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten samt ett
möte där idéer för framtiden diskuterades, bland annat frågan om
”hur få fler och yngre medlemmar?”.
Medlemsantal
Antalet medlemmar den 31 december 2006 var 311, en minskning med
21 från föregående år.
Verksamheten
Föreningen har under året genomfört sju arrangemang med totalt
cirka 1000 besökare. Flest besökare hade midsommarfirandet i
Engelska Parken dit fler än 400 gäster kom.
Valborgsmässofirandet genomfördes traditionsenligt i Engelska
Parken med fackeltåg, fyrverkeri och en majbrasa (som inte riktigt
ville ta sig). Vårtalare var rektorn vid Åkersskolan, Lars Borg.
Numera lika traditionsenligt, åttonde gången, genomfördes den 25
maj masugnspredikan i Motstugan, samma dag öppnade museet för
säsongen.
Midsommarfirandet i Engelska Parken lockade många besökare.
Förutom dans runt midsommarstången fanns tipspromenad för såväl
barn som vuxna, lotteristånd och servering. Vi hade tur med vädret,
soligt och varmt, men när väl festen slutade öppnade sig skyarna och
regnet vräkte ned!
I december arrangerades Glöggafton på Motstugan med Luciatåg och
föreläsning av Gudrun Anselm från Sörmlands museum om
jultraditioner och deras ursprung under rubriken ”Varför är tomtens
kläder röda?”.
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Övriga arrangemang har varit två Bruksvandringar samt i oktober
besök vid Åkers Kyrka för att få veta varför den ser ut som den gör,
studera kyrksilvret, genomföra kyrkogårdsvandring med mera.
Museet
Museet har varit öppet alla helger från Kristi Himmelsfärdshelgen i
maj till och med augusti. Under juli var det öppet alla dagar. Antalet
bussresor som besökt oss var något lägre 2006 än under 2005.
Museet har under året besökts av nästan 900 personer.
En TV har anskaffats för att bland annat kunna visa videofilmen om
utvecklingen vid styckebruket. Planering för vissa förändringar i
museet pågår, några har redan skett under året men fler nyheter är
att vänta under kommande år.
20-årsjubiléet
Flera möten och mycket enskilt arbete lades ned under sommaren för
att förbereda vårt 20-årsjubileum, som firades den 26 augusti.
Museet var denna dag öppet längre och här erbjöds extra aktiviteter
såsom att gjuta tennfigurer. För de som i början av 1950-talet gick
på Åkersskolan fanns möjlighet att leta fram sina egna teckningar. På
kvällen samlades ett hundratal av föreningens medlemmar samt
inbjudna gäster från våra grannföreningar i kretsen, från kommunen
och från Åkers Sweden AB på Åkers Folkets Hus för att fira
jubileet. Kvällen inleddes med en sångföreställning signerad
Åkersrevyn och fortsatte därefter med middag och många tal. Som
tack för allt stöd föreningen fått under dessa 20 år överlämnade
hembygdsföreningen under kvällen en tavla till Åkers Sweden AB
representant, personalchefen Anders Ekberg. Tavlan visade en del av
styckebruket och var målad av en av våra medlemmar, Odd Sandberg.
20-årsjubileet blev en minnesvärd och mycket uppskattad dag.
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Frågor från föregående årsmöte
Vid årsmötet kom några frågor upp från medlemmarna, bland annat
angående utkikstornet på Stenhuggarmon och museiföremålen som
tidigare fanns på Skottvång. Styrelsen lovade återkomma och i
medlemsbrev nummer två besvarades frågorna.
Hemsidan
Under 2006 har föreningen haft en hemsida på Internet med adress
www.akershembygd.se. Den har besökts av många, men behöver
förnyas och utökas med ny information med jämna mellanrum. Här
finns mer att göra än vad styrelsen orkat med under 2006. Ett stort
tack till vår webbansvarige, Per Wedlin, för allt arbete han har lagt
ned för att skapa en bra hemsida.
Övrigt
Ordföranden har under året representerat föreningen vid Sörmlands
hembygdsförbunds årsmöte och höstmöte, Strängnäskretsens möten
samt möten med nätverket Åkers Bergslag.
Evert Lidén har under året representerat föreningen i arbetet med
”skyltprogrammet”. Detta arbete fortsätter under 2007 och sker
under ledning av Sörmlands museum.
Evert Lidén har även representerat föreningen vid Gjuterihistoriska
sällskapets möten.
Föreningen har deltagit i ”Världsbokdagen” och i utställningen ”Hem
ljuva hem”, båda på Multeum, samt deltagit i möte om eventuell
utbyggnad av järnvägen Läggesta - Strängnäs till dubbelspår.
Under året beslutade styrelsen att införa ett medlemsblad med
främsta syfte att kunna informera om olika aktiviteter. Här har även
funnits utrymme för lite ”nutidshistoria” där Åkersbors minnen från
1900-talet kunnat återges i skrift. Styrelsen uppfattar att medlems-
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bladet har mottagits positivt. Två till tre utskick per år räknar vi
med att det skall kunna bli i framtiden.
En enkät för att fånga upp de som på olika sätt vill och kan hjälpa till
skickades ut i augusti. Flera har svarat, men kanske inte så många
som vi hoppats på. En bra hjälp är vi dock säkra på att det blir från
de som har svarat.
Under hösten fick alla medlemmar i hembygdsföreningen tre nummer
av Mariefreds Tidning/Måsen gratis. Det var ett avtal med tidningen
i deras strävan att få fler prenumeranter till den nystartade
lokaltidningen. Förutom att vi alla fick prova på tidningen gjordes
reportage från vårt besök vid Åkers Kyrka och från Glöggafton,
dessutom fick föreningen annonsera gratis vid ett tillfälle.
-oOoÅkers Hembygdsförening avslutar härmed sitt 20:e verksamhetsår.
Styrelsen vill framföra sitt stora tack till alla medlemmar och inte
minst till alla de som på olika sätt arbetat för föreningens bästa
under verksamhetsåret 2006.
Ett stort tack även till Åkers Sweden AB och Strängnäs kommun för
det stöd som föreningen erhåller.
Åkers styckebruk i mars 2007

Pehr Bengtsson

Yvonne Lundström

Margareta Björkman

Evert Lidén

Birger Ehn

Irene Mellqvist

Rolf Brodin

Marianne Hagberg

Siv Alriksson

