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Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening
år 2010
Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2010 följande
verksamhetsberättelse.
Årsmötet 2010 genomfördes den 18 mars 2010 på Åkers Folkets Hus, 41
medlemmar närvarade. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för
2009 godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret.
Efter mötet berättade Evert Liden om gångna tiders brännvinstillverkning i
Mariefred och Åker.
Styrelsen
Styrelsen har under 2010 haft följande sammansättning:
Ordförande
Sekreterare
Kassör

Pehr Bengtsson
Sonya Lundquist
Inger Johansson

Övriga ledamöter

Kjell Björkman
Birgit Hoffmann
Lars Holmberg
Vakant

Suppleanter

vald t.o.m.
-”-”-

2010
2010
2011

-”-”-”-

2010
2011
2011
2010

Mikael Grounes
Sven-Arne Ardell
Gunne Landgren

-”-”-”-

2010
2010
2010

Revisorer

Monika Karlsson
Siv Alriksson

-”-”-

2010
2010

Revisorsuppleant

Rolf Brodin

-”-

2010

Valberedning

Stig Holmberg
Kajsa Sahlin
Lars-Erik Johansson

-”-”-”-

2010
2010
2010

Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten.
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Medlemsantal
Antalet medlemmar den 31 december 2010 var 351, vilket är en ökning med 12
medlemmar i jämförelse med 2009.
Arrangemang
Föreningen har under året genomfört tio olika arrangemang med sammanlagt
över 700 deltagare. Till detta kommer 849 besökare på museet. År 2009 var
antalet deltagare/besökare drygt 1800 att jämföra med 1549 för år 2010. Det
är arrangemangen som tappat deltagare.
Valborgsmässofirandet i Engelska Parken startade som sig bör med ett fackeltåg
från Folkets Hus. Vårtalare var Biskop emerita Caroline Krook. Talare, sångkör,
Oscarssons fyrverkeri fungerade bra men maj-brasan hade mycket svårt att ta
sig i det blöta vädret. ÅIF handbollsektion stod som vanligt för lotterier, korv
med bröd och kaffe.
I maj genomfördes som traditionen numera föreskriver Masugnspredikan i
Motstugan. 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.
Midsommarfirandet i Engelska Parken arrangerades med sedvanlig stångresning
och dans. Förutom tipspromenad och dans kring stången hade vi denna gång även
lekar för barnen på programmet. Det uppskattades och skall få en fortsättning.
Kalle Rapp spelade för både barn och vuxna och underhöll alla tillsammans med
Trevnadssångarna. Åkers IF svarade för lotteriförsäljning.
I augusti var vi 28 medlemmar som fick möjlighet att höra Axel von
Stockenström på Länna Bruk berätta om främst herrgården. Vi bjöds även in i
huset för en stunds guidning. Kvällen slutade med samling i Länna sockenstuga
där medlemmar ur Länna hembygdsförening berättade om sin verksamhet.
Föreningen deltog i årets upplaga av Riksantikvarieämbetets arrangemang
”kulturarvsdagen” som i år hade rubriken ”Kulturens vägar”. Vårt arrangemang
hade underrubriken ”Vägarna till Bruket” och berättade om såväl landsvägar som
järnvägar, sjö- och isvägar och försvunna vägar.
Inom Strängnäs hembygdskrets anordnade föreningarna för första gången
”Hembygdens dag” den 25 och 26 september. Birgit Hoffmann ställde upp att
tillsammans med några medlemmar visa Cosswatorpet och Täby fäbod.
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I oktober genomfördes en film- och lyssnarafton. Vi såg på några filmer från
1960-talet som Harry Lindblad visade och vi lyssnade till några av Bertil
Anderssons intervjuer på kassettband.
För de som inte fick plats 2009 genomfördes i november ett besök på
Gripsholms bränneri i Åker. Fyra guidningar med totalt 52 personer gick av
stapeln denna kväll.
Glöggafton arrangerades i början av december i Motstugan. Luciatåget med de
små, var lika fint och uppskattat som vi vant oss vid. Mycket uppskattat blev
framträdandet av Leif Jacobsson, känd röst i radio Sörmland. Han berättade
skrönor och sanna historier om vartannat och emellanåt tog han fram gitarren
och sjöng bland annat några skillingtryck.
Museet
Museet har varit öppet alla helger från den 15 maj till och med sista helgen i
augusti. Under juli var det öppet onsdag till söndag. Vid några tillfällen har det
serverats kaffe, bulle med mera. Det var uppskattat av många besökare men det
kräver en del extra arbete av museets värdar för att få det att fungera. Under
2010 har besökarna varit 849, en ökning med 170 vilket vi får vara nöjda med.
Ökningen består i huvudsak av fler föranmälda besök av grupper.
Vandringslederna
Enligt turistbyrån i Mariefred är vandringslederna efterfrågade av flera
turister. Marviksleden är bra underhållen. Stånggångsleden går delvis genom
besvärlig terräng. Vissa delar har nyligen blivit hyggen andra delar går genom
områden som var hyggen för 10-15 år och där spåret håller på att växa igen. Här
krävs extra arbetsinsats under 2011. Lämpligen bör en helg avsättas och
arbetskraft efterlysas i Bruksanvisningen.
Övrigt
Vid årsmötet 2010 föreslog en medlem att delar av föreningens kapital skull
omplaceras för att erhålla bättre ränteutdelning än nuvarande. Styrelsen har
under 2010 berett ärendet och tog vid styrelsemöte den 24 augusti beslut ”att i
nuläget inte göra några förändringar, men att styrelsen följer den allmänna
ränteutvecklingen för att eventuellt senare omplacera viss del av kapitalet”.
Åkers GDV (Gammaldansens vänner) lade efter många år ned sin verksamhet vid
årsmötet den 27 februari. Den återstående behållningen om 1350 kronor 50 öre
överlämnades som gåva till Åkers hembygdsförening.
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Den 9 oktober stod Åkers och Länna hembygdsföreningar som värdar för
Sörmlands hembygdsförbunds höstmöte. 1987 var förra gången vi arrangerade
något liknande. Över 150 deltagare var anmälda vilket är betydligt mer än det
brukar vara. Nils-Axel Mörner höll ett mycket uppskattat föredrag under
rubriken ”Från istid till nutid – och framtid”. Efter möte och lunch svarade Åker
för guidningar längs Bruksallén och på museet.
Föreningens tredje almanacka med bilder från förr trycktes i 250 exemplar. De
har funnits till försäljning vid Åkers Bröd & Café och på Åkers Blommor. De
första exemplaren fanns till försäljning redan vid midsommar. Efterfrågan var
då och under sommaren mycket liten. Almanackan 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. Vid Förbundets årsmöte kunde inte ordföranden
närvara, Mikael Grounes representerade då föreningen.
För vår hemsida på Internet (www.akershembygd.se) har som tidigare Per
Wedlin svarat.
-oOoÅkers Hembygdsförening avslutar härmed sitt 24:e verksamhetsår. Styrelsen
vill på föreningens vägnar framföra vårt Stora Tack till alla de som på olika sätt
gjort något extra för föreningen under verksamhetsåret 2010.
Åkers styckebruk i mars 2011
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