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Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening
år 2008
Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2008 följande
verksamhetsberättelse.
Årsmötet genomfördes den 13 mars 2008 på Åkers Folkets Hus, 58 medlemmar
var närvarande. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2007
godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.
Efter mötet visade Harry Lindblad flygfoton över Åker från tidigt 1900-tal till
2007.
Styrelsen
Styrelsen har under 2008 haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

Pehr Bengtsson
Evert Lidén
Yvonne Lundström
Inger Johansson

vald t.o.m.
-”-”-”-

2008
2008
2008
2009

Övriga ledamöter

Irene Mellquist
Dag Carlqvist
Marianne Hagberg

-”-”-

2009
2009
2008

Suppleanter

Sonya Lundquist
Kjell Björkman

-”-”-

2008
2008

Revisorer

Monika Karlsson
Siv Alriksson

-”-”-

2008
2008

Revisorsuppleant

Rolf Brodin

-”-

2008

Valberedning

Stig Holmberg
Kajsa Sahlin
Lars-Erik Johansson

-”-”-”-

2008
2008
2008

Den nyvalda styrelsen fick uppdrag att finna en valberedning. Medlemmarna i
valberedningen tillträdde under senhösten 2008.
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Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten och dessutom ett
konstituerande möte.
Medlemsantal
Antalet medlemmar den 31 december 2008 var 306 (2007 288). Förutom
rekryteringar vid olika arrangemang som vi deltagit i har en särskild rekrytering
genomförts under januari/februari 2009 då informationsblad delades i samband
med att annan information delades ut till medlemmarna. Styrelsen avser att
kommande år genomföra motsvarande inom andra geografiska områden.
Arrangemang
Föreningen har under året genomfört nio olika arrangemang med totalt över
1500 besökare. Flest besökare hade som vanligt midsommarfirandet i Engelska
Parken med fler än 500 deltagare.
Valborgsmässofirandet i Engelska Parken startade som sig bör med ett stort
fackeltåg från Folkets Hus. Vårtalare var Christer Ståhl, kommundelsrådets
ordförande och för förnämlig sång svarade Kanonkören förstärkt med tre
blåsare. Det hela avslutades med fyrverkeri av Oscarssons pyrotekniska. ÅIF
handbollsektion stod som vanligt för lotterier, korv med bröd och kaffe.
Den 1 maj genomfördes den nu traditionsenliga masugnspredikan i Motstugan.
Midsommarfirandet i Engelska Parken arrangerades med sedvanlig stångresning
och dans. Dessutom 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.
I augusti genomfördes en, som det visade sig, efterlängtad bruksvandring på
Krutbruket med 127 (!) deltagare. Ett stort tack till VD Niclas Sahlgren och
hans medarbetare Erik Eriksson och Karl-Petter Sjösvärd som trots en start i
hällande regn gjorde det hela till ett lyckat och mycket uppskattat arrangemang.
Glöggafton arrangerades i början av december i Motstugan med Luciatåg och
föreläsning av Gudrun Anselm från Sörmlands museum som berättade om julmat
förr och nu. Våra värdar på museet och våra ansvariga för vandringslederna
tackades för årets insatser med ett litet presentkort på Bokia. Ett extra tack
till Birgitta Sander som åter svarade för ett mysigt och trevligt luciatåg.
Övriga arrangemang har varit föreläsning av Nils-Axel Mörner om ”Stor-Åker,
500-700 e.kr.”, Mats G Larsson om ”Ingvar den Vittfarne” och kopplingar till
vårt område samt Elis Hedman om soldattorpen i Åkers socken. Dessutom
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arrangerades en minnesafton efter Bertil Andersson den 19 november där Harry
Lindblad berättade och visade bilder om och av Bertil.
Vi hade även förmånen att delta i Mariefreds hbf. bussresa till Västanfors hbf,
vilket elva av våra medlemmar hörsammade.
Museet
Museet har varit öppet alla helger från den 17 maj till och med sista helgen i
augusti. Under juli var det öppet alla dagar. Museet har under året besökts av
795 personer. Vissa svårigheter har funnits att få ihop tillräckligt antal
museivärdar.
Under april arbetades med att arrangera om utställningar, sätta upp nya samt
storstädning av museet. Många medlemmar hörsammade kallelsen i
Bruksanvisningen och hjälpte till med allt arbete. Ett stort tack skall ni ha.
”Soldattorpen i Åkers socken” är en helt ny utställning, den har varit mycket
uppskattad. Under hösten har den varit utlånad till Åkers bibliotek och i början
av 2009 visas den på Riagården. Som ett litet tack för sitt stora engagemang
och ett fantastiskt arbete blev Elis Hedman, i samband med föredraget han höll
om torpen, tilldelad svenska hembygdsförbundets hedersmärke med krans.
En annan ny och uppskattad utställning har varit alla flygfoton över Åker från
tidigt 1900-tal t.o.m. 2007. Ansvarig för detta arbete har Harry Lindblad varit.
Vandringslederna
Lederna är efterfrågade enligt turistföreningen i Mariefred. De som tagit det
tunga arbetet med att hålla dem i skick har varit Lars Agö och Arne Öhman för
Stånggångsleden och Siw Bengtsson för Marviksleden.
Strängnäs hembygdskrets
I april lämnade vi över värdskapet till Stallarholmens hembygdsförening i
samband med att kretsens årsmöte genomfördes i Motstugan. En av de
uppgifter som lösts under vårt värdår var att omarbeta de gamla stadgarna till
nya ”Riktlinjer för hembygdskretsen i Strängnäs kommun verksamhet”. Dessa
fastställdes på kretsens årsmöte i april.
Övrigt
I sitt testamente hade Bertil Andersson testamenterat 20 000 kronor samt sitt
arkiv med information om hembygden till Åkers hembygdsförening. Arkivet finns
nu i hembygdsföreningens arkivlokal på Styckebruket. De 20 000 kronorna avser
styrelsen att bland annat använda för att kunna starta upp nya projekt med
hembygdsanknytning. Pengarna finns samlat under ett särskilt konto kallat
”Bertils minne”. Ytterligare medel har tillförts genom gåvor från medlemmar.
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Lagom till jul var hembygdsföreningens första almanacka klar för försäljning.
Varje månad har en bild från Åker förr. Ett stort tack till Marianne Hagberg
som varit huvudansvarig för arbetet med vår första almanacka. Fortsättning
följer och förhoppningsvis med stöd av Marianne.
Vi har under året förvärvat rättigheterna till Per Lindroos plansch över
Styckebruket under slutet av 1700-talet.
Pehr Bengtsson har under året representerat föreningen vid Sörmlands
hembygdsförbunds årsmöte och höstmöte, vid Strängnäskretsens möten samt
vid möten med nätverket Åkers Bergslag.
Evert Lidén har under året representerat föreningen i arbetet med
”Människorna, Bruket och Kanonerna” och Harry Lindblad har som bygdens
fotograf varit i allra högsta grad delaktig. Arbetet har varit mer omfattande
och tidskrävande än vi förutsåg men har nu slutförts. Totalt omfattar
programmet 48 skyltar varav 34 finns uppsatta i Åkers samhälle.
Evert Lidén har även representerat föreningen vid Gjuterihistoriska sällskapets
möten.
Vår hemsida på Internet (www.akershembygd.se) uppdateras efterhand med allt
fler artiklar. Detta arbete sköts på ett utmärkt sätt av Per Wedlin.
-oOoÅkers Hembygdsförening avslutar härmed sitt 22:a verksamhetsår. Styrelsen
vill framföra sitt stora tack till alla medlemmar och inte minst till alla de som på
olika sätt lagt ned extra arbete för föreningens bästa under verksamhetsåret
2008.
Åkers styckebruk i mars 2009
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