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Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening
år 2009
Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2009 följande
verksamhetsberättelse.
Årsmötet genomfördes den 25 mars 2009 på Åkers Folkets Hus, 56 medlemmar
var närvarande. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2008
godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.
Efter mötet hade Peter Hjelm och Andreas Jonsson en mycket uppskattad
information om tillverkningen av Kanonvodka och Gripsholmsvodka i det gamla
ridhuset från 1866. Tillverkningen sker från ekologiskt odlade råvaror och
företaget är ekologiskt certifierat. Under hösten genomförde sedan föreningen
ett besök i bränneriet.
Styrelsen
Styrelsen har under 2009 haft följande sammansättning:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
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På valberedningens förslag utsåg årsmötet 2009 Evert
hedersstyrelsemedlem med rätt att delta på styrelsemöten.
Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten.

Lidén

till
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Medlemsantal
Antalet medlemmar den 31 december 2009 var 339. Vi kan glädjas åt en ökning
för andra året i rad, 2007 var vi 288 medlemmar och 2008 306 medlemmar.
Arrangemang
Föreningen har under året genomfört tio olika arrangemang med sammanlagt
nästan 1200 besökare. Flest besökare hade som vanligt midsommarfirandet i
Engelska Parken med knappt 500 deltagare följt av valborgsmässofirandet med
drygt 300 deltagare.
Valborgsmässofirandet i Engelska Parken startade som sig bör med ett fackeltåg
från Folkets Hus. I fackeltåget deltog uppemot 200 personer. Vårtalare var
Niclas Sahlgren, vd vid AB Åkers Krutbruk Protection AB. I år hade
högtalaranläggning hyrts vid Euronics i Strängnäs vilket gjorde att vårtalaren
hördes mycket bra. Tyvärr lyckades vi inte engagera några som ville svara för
sången nu när vi hade en sådan fin anläggning! Det hela avslutades med
fyrverkeri av Oscarssons Pyrotekniska. ÅIF handbollsektion stod som vanligt för
lotterier, korv med bröd och kaffe.
Den 21 maj genomfördes den nu traditionsenliga masugnspredikan i Motstugan. I
arrangemanget deltog cirka 130 personer. Museet öppnades under dagen för de
som ville fortsätta dit.
Öppet Hus i Åkers Bergslag arrangerades i slutet av maj. Som tidigare deltog
Åkers Hembygdsförening genom att hålla museet öppet, även Cosswatorpet och
Täby fäbod var tillgängligt för besökare genom att Birgit Hoffmann välvilligt höll
sitt sommarboende öppet för allmänheten. Antalet besökare var dock klart lägre
än tidigare år, cirka 20 personer.
Midsommarfirandet i Engelska Parken arrangerades med sedvanlig stångresning
och dans. Dessutom fanns tipspromenad för såväl barn som vuxna, lotteristånd
och servering. Kalle Rapp spelade för både barn och vuxna och tillsammans med
Trevnadskörens sång blev detta till ett riktigt trevligt midsommarfirande. Åkers
IF deltog med lotteriförsäljning.
I september genomfördes ett samarrangemang med Åkers bibliotek när Mattias
Davidsson från Åker kom och berättade om bin och biodling. Ett mycket
intressant föredrag som tyvärr drog få åhörare.
Glöggafton arrangerades i början av december i Motstugan med Luciatåg.
Föreläsare i år var Eva Sundström från Sörmlands museum som utgick från det
historiska skyltprogrammet i Åker när hon höll ett mycket uppskattat
föreläsning om ”Människorna, Bruket och kanonerna”. Bilder var viktigt i hennes
forskning sade hon och vad passade då bättre än att hon avtackades med
föreningens almanacka för 2010. Våra värdar på museet, våra ansvariga för
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vandringslederna och de som deltagit i städ- och arbetsdagar tackades för årets
insatser, även de med almanackan. Göte Andersson, Birgit Hoffmann och
Hanserik Folkesson fick dessutom varsin bok som tack då de hade lagt ned extra
mycket av sin tid på föreningen. Luciatåget med de små, var lika fint och
uppskattat som vi vant oss vid. Ett stort tack till Birgitta Sander med
medhjälpare.
Ett, som det visade sig, mycket populärt arrangemang blev besöket vid
vodkabränneriet i gamla ridhuset. Vi tvingades sätta gränsen vid 66 deltagare
varför cirka 60 blev utan plats. Styrelsen hoppas kunna genomföra ett besök i
juni 2010 för de sextio som inte fick plats. Stort tack till personalen på AB
Gripsholms vodka för intressanta visningar, bra arrangemang och fika!
Museet
Museet har varit öppet alla helger från den 21 maj till och med sista helgen i
augusti. Under juli var det öppet alla dagar. För att hålla öppet lika mycket i
fortsättningen behövs fler värdar till museet, nu fungerar det tack vare att
några medlemmar har ställt upp extra mycket. Museet har under året besökts av
679 personer. Trots att reklamen om museet varit mer omfattande 2009 än
tidigare har antalet besökare minskat. Med anledning av ovanstående kommer
museet under 2010 att hålla stängt måndagar och tisdagar i juli. I övrigt är det
öppet som vanligt.
Under januari – mars var delar av vår skolutställning utlånad till Åkers bibliotek
och utställningen om soldattorpen utlånad till Riagården.
Vandringslederna
Lederna är efterfrågade enligt turistföreningen i Mariefred. I april hade vi en
arbetshelg på Stånggångsleden. Då byggdes en lång spång över Tjurmossen
(mossen alldeles i början av leden vid Göksjön). Virket sponsrade Sandåsa Såg
(Forssa såg) oss med. Alla de järntenar som visar att här gick stånggången
målades vita. Alla som var med under arbetsdagarna blev förevigade på ett foto
som nu sitter uppsatt vid Tjurmossen.
Övrigt
Föreningen har varit remissinstans vid några ärenden under 2009. Bland dessa
märks områdesnamn för industriområde i Åker och översiktsplan med
miljökonsekvensbeskrivning för platser lämpliga för vindkraftsutbyggnad i
Strängnäs kommun. Angående namn på industriområde gällde området i stort där
Styckebruket ligger. Förslaget var Åkers industriområde. Styrelsen fann detta
vara ett olämpligt namn och föreslog i stället tre nya förslag. Ett av dessa,
Styckebrukets industriområde, kom senare ut på ny remiss.
Styrelsen har vid två tillfällen under 2009 sänt skrivelser till kommunstyrelsen
angående Solberga gård och att kommunen skull köpa in gården. I den andra
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skrivelsen från juli föreslogs att en stiftelse, under ledning av kommunstyrelsen,
skulle bildas för att köpa in och förvalta gården. Föreningar och företag i Åker
skulle ingå i stiftelsen och att, inte minst föreningar, skulle kunna ta ett aktivt
ansvar. Något intresse visades inte till dessa initiativ och sedan hösten 2009 är
Solberga i ny ägo.
Den 3 juni genomförde Sörmlands Hembygdsförbund en utbildningsdag i Åker
med skyltprogrammet ”Människorna, Bruket och kanonerna” som utgångspunkt.
Styrelsen representerades av Sonya Lundquist och Inger Johansson. Evert Lidén
var en av föreläsarna under dagen. I samband med detta överräckte Sörmlands
Hembygdsförbundet sin hedersplakett till Evert för hans, genom åren, många
och uppskattade insatser för hembygdsverksamheten.
Föreningens andra almanacka med bilder från förr trycktes i år i 300 exemplar.
De har funnits till försäljning vid Åkers Bröd & café, Åkers Blommor samt på
Spelbörsen. De användes även som tack till alla de som på olika sätt gjort något
extra för föreningen under 2010.
Pehr Bengtsson har under året representerat föreningen vid Sörmlands
hembygdsförbunds möten, vid Strängnäskretsens möten samt vid möten med
nätverket Åkers Bergslag.
Evert Lidén i sällskap med Inger Johansson deltog i Gjuterihistoriska sällskapets
årsmöte.
För vår hemsida på Internet (www.akershembygd.se) har som tidigare Per
Wedlin svarat.
-oOoÅkers Hembygdsförening avslutar härmed sitt 24:e verksamhetsår. Stora tack
till alla medlemmar och inte minst till alla de som på olika sätt lagt ned extra
arbete för föreningens bästa under verksamhetsåret 2009.
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