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Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening
år 2007
Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2007 följande
verksamhetsberättelse.
Årsmötet genomfördes den 14 mars 2007 på Åkers Folkets Hus.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2006 godkändes och
lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
Styrelsen
Styrelsen har under 2007 haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

Pehr Bengtsson
Evert Lidén
Yvonne Lundström
Margareta Björkman

vald t.o.m.
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Övriga ledamöter

Irene Mellqvist
Rolf Brodin
Marianne Hagberg
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2007
2008

Suppleanter

Birger Ehn
Dag Carlqvist

-”-”-

2007
2008

Revisorer

Monika Karlsson
Dennis Nordsten
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2007
2007

Revisorsuppleant

Siv Alriksson
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2007

Valberedning

Hans Olsson
Vakant

-”-

2007

Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten.
Medlemsantal
Antalet medlemmar den 31 december 2007 var 288. Även i år har vi därmed sett
en minskning med cirka 20 personer. Inför kommande år behöver särskilda
rekryteringsåtgärder vidtas för att få med fler medlemmar. Styrelsen vill även
uppmana alla och envar att hjälpa till att värva nya medlemmar.
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Arrangemang
Föreningen har under året genomfört hela tio arrangemang med totalt cirka 1150
besökare. Flest besökare hade midsommarfirandet i Engelska Parken med cirka
500 deltagare. Har vi någonsin varit fler?
Valborgsmässofirandet genomfördes i Engelska Parken med fackeltåg, fyrverkeri
och en mycket fin majbrasa. Vårtalare var pastorsadjunkt, Fredrik Santell.
På Kristi himmelsfärds dag (17 maj) genomfördes traditionsenligt
masugnspredikan i Motstugan, samma dag öppnade också museet för säsongen.
Den 19 maj deltog föreningen i Nätverket Åkers Bergslags arrangemang ”Öppet
hus i Åkers Bergslag” genom att ha museet öppet.
Midsommarfirandet i Engelska Parken lockade många besökare. Förutom dans
runt midsommarstången fanns tipspromenad för såväl barn som vuxna,
lotteristånd och servering. Kalle Rapp, som spelade för både barn och vuxna, och
Trevnadskören skapade en mycket fin inramning till midsommarfirandet. Åkers
IF deltog med lotteriförsäljning.
Vi deltog i Riksantikvarieämbetets ”Kulturhusens dag” den 9 september. Flera
Bruksvandringar genomfördes, museet var öppet med specialutställning som
visade ritningar av många av byggnaderna på Styckebrukets område. Dessutom
ställde hyresgästen på Cosswa-torpet, Birgit Hoffman som är medlem i
föreningen, upp på ett mycket trevligt sätt genom att ha öppet hus i torpet och
Täby fäbod. Detta blev en mycket uppskattad del av arrangemanget.
Glöggafton arrangerades i början av december i Motstugan med Luciatåg och
föreläsning av Anna-Lena Bergström, Sörmlands museum, som berättade om
julmat förr och nu.
Övriga arrangemang har varit föreläsning av Eva Skyllberg om fornlämningar i
Åkers socken, bruksvandringar, en cykeltur i Åkers samhälle där gamla
huvudvägen till Styckebruket, Solbergavägen, och de gamla byarna var den röda
tråden samt en föreläsning av Mikael Grounes under rubriken ”Har
Åkerskanonerna bidragit till världshistorien?”.
Museet
Museet har varit öppet alla helger från Kristi Himmelsfärdshelgen i maj till och
med augusti. Under juli var det öppet alla dagar. Museet har under året besökts
av över 800 personer. Vissa svårigheter har funnits att få ihop tillräckligt antal
museivärdar.
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Jordbruksredskapen har flyttats upp till Stallet och därmed samlats på en
plats. På det utrymme som då skapats på mellanplanet i museets huvudbyggnad
ordningsställdes under våren ”Bertil Anderssons läshörna”. Här finns samlat en
mängd böcker från Bertil och dessutom hembygdsföreningens egna böcker. Den
som vill kan här slå sig ned för att under en stunds lugn och ro läsa eller bara
bläddra i alla böcker.
Vandringslederna
Såväl Stånggångsleden som Marviksleden har under året fått välbehövlig
upprustning i form av märkning, slyrensning och borttagning av hinder.
Det har varit mycket att göra inte minst på Stånggångsleden, där omfattande
avverkning har gjort det svårt att ta sig fram. Allt är inte klart ännu och helt
färdigt blir det ju aldrig eftersom sly och hinder alltid måste hållas efter och
märkningen kontrolleras. Men nu har föreningen i alla fall återigen två
användbara och kulturhistoriskt intressanta vandringsleder att erbjuda. Enligt
Mariefreds turistbyrå är våra vandringsleder efterfrågade, de är lagom långa,
går fram i vacker natur fylld med historia och har start och mål på samma plats,
vilket underlättar för alla bilburna.
Ansvariga har varit Lars Agö och Arne Öhman för Stånggångsleden och Siw
Bengtsson för Marviksleden.
Strängsnäs hembygdskrets
Under året har Åkers hembygdsförening innehaft värdskapet för Strängnäs
hembygdskrets. Värdskapet sträcker sig fram till kretsens årsmöte i april.
Styrelsen har genomfört ett höstmöte och svarar för kretsens kommande
årsmöte.
Bland de uppgifter styrelsen haft att lösa märks uppgiften att omarbeta de
gamla stadgarna till nya ”Riktlinjer för hembygdskretsen i Strängnäs kommun
verksamhet”. Vi har även haft ansvar att bjuda in Turinge-Taxinge
hembygdsförening som adjungerad medlem samt Föreningen Mälsåkers Framtid
som fullvärdig medlem. Därmed omfattar kretsen tio föreningar.
Övrigt
Ordföranden har under året representerat föreningen vid Sörmlands
hembygdsförbund möten, Strängnäskretsens möten samt möten med nätverket
Åkers Bergslag.
Evert Lidén har representerat föreningen i arbetet med ”skyltprogrammet”. Det
har blivit ett mer omfattande och tidskrävande arbete än vi förutsåg. Arbetet
slutförs under 2008.
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Evert har även representerat föreningen vid Gjuterihistoriska sällskapets
möten.
Under juni bekostade föreningen en flygfotografering över Åker med omnejd.
Fotograf var Harry Lindblad och Harry färdigställer just nu en utställning med
flygfotografier utvisande Åkers styckebruk sedan början av 1900-talet till och
med år 2007. Här kommer vi att på ett fint sätt kunna följa utvecklingen i Åker.
Till utställningen finns två kartor från 1700-talet som visar hur det såg ut då.
Under året har en annan av våra medlemmar, Elis Hedman, lagt ned ett
omfattande arbete på att dokumentera soldattorpen i Åkers socken. Resultatet
skall bli en utställning i museet. Det blir också möjligt att köpa hela arbetet som
CD-skiva eller på papper.
När Åkers Folkets Hus firade 80 år den 25 augusti, uppvaktade föreningen med
en penninggåva som stöd inför renovering av väggmålningen ”Liv”, målad av Gösta
Geerd och skänkt till Folkets Hus av brukspatron von Seth vid invigningen 1952.
Vår hemsida på Internet ( www.akershembygd.se) uppdateras efterhand med
allt fler artiklar. Ansvaret för att uppdatera hemsidan med de artiklar vi lämnar
in sköts på ett utmärkt sätt av vår medlem Per Wedlin i Forssa.
-oOoÅkers Hembygdsförening avslutar härmed sitt 21:a verksamhetsår. Styrelsen vill
framföra sitt stora tack till alla medlemmar och inte minst till alla de som på
olika sätt lagt ned arbete på sin fritid för föreningens bästa under
verksamhetsåret 2007.
Åkers styckebruk i mars 2008
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