Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening
år 2014.
Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2014
följande verksamhetsberättelse.
Årsmötet 2014 genomfördes 18 mars 2014 i PRO-lokalen Trevnaden. 47
medlemmar närvarade. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar fick
medlemmarna njuta av underhållning av Janne Höijer.
Styrelsen har under 2014 haft följande sammansättning:
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Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda möten o
däremellan har information delgivits och brådskande beslut tagits även
via e-post.
Medlemsantal
Antal medlemmar 31 december 2014 är 368 (2013 var det 353)
Arrangemang
Föreningen har under år 2014 genomfört hela 15 arrangemang med fler
än 2 200 besökare. Till detta kommer 1.040 besökare på museet och 382
besökare på Arkivet.
De traditionella arrangemangen Valborg, Masugnspredikan,
Midsommarfirande, Glöggafton och Lucia har genomförts även i år.
Under året har vi genomfört ett antal aktiviteter som tilldragit sig stort
intresse från medlemmar och i något fall även från icke medlemmar.
Bland dessa arrangemang bla Kulturarvsdagen då Åkers Krutbruk tog
emot på sitt område, Öppet Hus i Åkers Bergslag, Kyrkogårdsvandring,
Filmafton, Temadagar på Arkivet, en personlig kväll med Sven-Åke
Högkvist och ett par arrangemang tillsammans med Biblioteket i Åker.
Ett evenemang som vuxit under vårt andra år som huvudarrangör är
Lucia. 2014 hade vi få kandidater men totalt 12 flickor i luciatåget.
Många som deltog i röstningen. Vi genomförde 9 framträdanden från
Glöggafton tom kröningen i Åkers kyrka. Totalt var det ca 400 personer
som lyssnade till vår Lucia med tärnor.
Många medlemmar o kanske icke medlemmar deltog med liv och lust i
arrangemanget att röjde sly i Riaskogen. Ett initiativ från
Hembygdsföreningen, som genomfördes i samarbete med
Områdesstyrelsen, med ett mycket lyckat resultat.

2014 års arrangemang avslutas med att den efterlängtade boken
”Ögonblick i Åker” äntligen kom från tryckeriet. Försäljning har bla
genomförts utanför ICA den 29/11 och 13/12 2014 samt på
Julmarknaden vid Stationen den 30/11 2014. Totalt har det per årsskiftet
sålts ca 360 böcker. Ett fantastiskt resultat anser styrelsen.
Museet
Flera personer har varit mycket aktiva och under ledning av Sten
Hellgren har stora ombyggnationer av utställningen genomförts i syfte att
förbättra och snygga till i museet. Arbetsdagar/städdagar lockade lite
färre deltagare än de senaste åren, men allt som behövde göras blev gjort.
Många besökare har uttryckt sig mycket positivt om vårt museum.
Museet har hållit öppet 47 dagar och till detta ska läggas 19 guidade
gruppbesök. Totalt har museet haft 1.040 besökare (2013 var det 719),
varav 450 varit bokade grupper.
Gamla Bruksarkivet
Arkivet har besökts av totalt 382 personer. Både enskilda besök o
grupper ingår i besöksantalet. Redan föregående år rapporterades att
planer fanns att genomföra sk Temadagar på arkivet. Dessa Temadagar
har genomförts och uppskattats av besökarna. Inför o under 2015
kommer Temadagar att vara ett viktigt inslag i arbetet med Arkivet.
Övrigt
Ett 30-tal medlemmar har under året aktivt arbetat med olika
arrangemang och som museivärdar. Dessa tackades under Glöggafton
med varsin Åkerskalender 2015.
Hembygdsföreningen har representerat i diverse olika sammanhang
tillsammans med Hembygdsföreningar i kommunen o i Sörmland.
Föreningen har lämnat svar på kommunens översiktsplan sk FÖP.

En ständigt närvarande fråga för styrelsen i Hembygdsföreningen är
behovet av hjälpande händer i de arrangemang vi genomför. Fn vilar ett
stort och omfattande ansvar på styrelsen att genomföra de arrangemang
som förekommer och som vi tror är till glädje för hela bygden, både
medlemmar men även för de som inte är medlemmar. Styrelsen efterlyser
dig som vill hjälpa oss, några timmar eller någon dag under 2015, i vår
strävan att utveckla bra aktiviteter i Åker.

Avslutning
Åkers Hembygdsföreningen avslutar härmed sitt 28:e verksamhetsår.
Stort tack till alla medlemmar och inte minst till er som på olika sätt
aktivt deltagit i föreningens verksamhet. Utan er insats skulle
verksamheten inte fungera. Ett stort tack riktas även till revisorer och
valberedning som båda i det tysta gör en mycket fin insats för
föreningen.
Åkers styckebruk i mars 2015
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