Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening
år 2016.
Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2016
följande verksamhetsberättelse.
Årsmötet verksamhetsåret 2015 genomfördes 29 mars 2016 på
Församlingshemmet. 45 medlemmar närvarade.
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Under verksamhetsåret har Monika Malmlöf på grund av hälsoskäl
lämnat styrelsen.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda möten och
däremellan har information delgivits och brådskande beslut tagits även
via e-post.
Medlemsantal
Antal medlemmar 31 december 2016 är 362 (2015 var det 386)
30 års jubileum
Fört att manifestera vårt 30 årsjubileum har vi jobbat med många
traditionella arrangemang under året men även fått till två nya
publiksuccéer. Filmafton om Krutbruket i februari lockade ett överfullt
Församlingshem och i september fyllde vi Folkets hus med publik på
Christoffer O´Regans föredrag.
Arrangemang i övrigt
Föreningen har under år 2016 genomfört hela 13 arrangemang med totalt
ca 2 000 besökare. Till detta kommer 800 besökare på museet och 330
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 några fall även från icke medlemmar.
Bland dessa arrangemang kan nämnas Öppet Hus i Åkers Bergslag,
Kyrkogårdsvandring, Temadagar på Arkivet, deltagit på Mälardagen
samt försäljning av böcker och årskalender utanför Ica.
Ett evenemang, Åkers Lucia, har nu genomförts för fjärde året i rad. Vi
har tack vare omständigheter blivit väldigt moderna då vi inte genomför
omröstning utan utser Lucia i gruppen. Ett trevligt inslag i år är att det är
flickor både från Åker och Länna som genomför aktiviteten. Vi
genomförde 6 framträdanden från Glöggafton tom kröningen i Åkers
kyrka.

Totalt var det cirka 300 personer som såg och lyssnade till vår Lucia med
tärnor. Ett nytt inslag var att vi åkte till Läggesta station och överraskade
stressade morgonresenärer.
Under året har vi fått ideell hjälp med utformningen av bruksanvisningen
av Sten o Per Hellgren. Det är en värdefull hjälp för styrelsen. Detta har
säkerställt utgivningen av medlemsbladet Bruksanvisningen.
Vårt arbete med skötsel av Stånggångsleden (Pelle Johansson) och
Marviksleden (Siv Bengtson) har intensifierats under året likväl som
skötseln av Länsmuseets skyltprogram (röda skyltarna) som även dessa
hanteras av Pelle Johansson
Museet
Flera personer har varit mycket aktiva och under ledning av Sten
Hellgren och Pehr Bengtsson har fortsatta förbättringar av utställningen
skett. Arbetsdagar/städdagar lockade lite fler deltagare än de senaste åren
och allt som behövde göras blev gjort. Många besökare har uttryckt sig
mycket positivt om vårt museum. Museet har hållit öppet 56 dagar och
till detta ska läggas 11 guidade gruppbesök. Många frivilliga som agerar
värdar och guider som tillsammans gör detta möjligt. Totalt har museet
haft nästan 800 besökare (2015 var det lite drygt 1000 besökare), varav
nästan 300 har varit bokade grupper. Minskningen kan delvis bero på att
möjligheterna att ordna med fika till gruppbesökare saknades under
hösten.

Bruksarkivet
Arkivet har besökts av totalt ca 300 personer. Både enskilda besök och
grupper ingår i besöksantalet. Sedan några år genomförs temadagar vilket
innebär att arkivets värdar forskar kring ett ämne som sedan blir en
utställning. 2016 års teman var ”Kvinnorna på Bruket” respektive
”Brukets fartyg”. Dessa Temadagar har genomförts och uppskattats av
besökarna.

Tio medlemmar hjälps åt att som värdar och guider att visa upp
bruksarkivet. I samband med den föreläsning som Christofer O´Regan
höll fick han en guidning på bruksarkivet.
För både Arkivet och Museet kan noteras att stor del av besökarna är
tillresta. Det skulle vara trevligt med fler besök från kommuninvånarna
och inte minst då från yngre Åkersbor.
Ekonomi
Föreningens ekonomi och finansiella ställning redovisas i separat
dokument.
Övrigt
Ett 50-tal medlemmar har under året aktivt arbetat med olika
arrangemang och som museivärdar/arkivvärdar. Dessa tackades under
Glöggafton med varsin Åkerskalender 2017.
Hembygdsföreningen har representerat i diverse olika sammanhang.
Bland annat kan nämnas ordförandeskap i gruppen Hembygdsföreningar
i kommunen. Vi deltar efter bästa förmåga på träffar med Länsförbundet,
Åkers Bergslag, Kommunen och andra föreningar.
Hembygdsföreningen har tagit ett initiativ för att uppmärksamma
kommunen om att väsentliga saker måste ske även i Åkers styckebruk.
Några frågor som lyfts är bostadsbebyggelse, gräsklippning, Torgets
skötsel mm Arbete med detta fortsätter under 2017.
Inom styrelsen har vi nu ett mycket trevligt och givande samarbete. Vi
kan inom styrelsen fördela ansvar för de olika aktiviteter som ska
genomföras. Vi har i vår förening väldigt många aktiviteter och andra
sysslor som åligger styrelsen att fullfölja. Det är oerhört viktigt med alla
de personer som utanför styrelsens arbete hjälper till med vår verksamhet
i olika avseenden. Samtidigt vill vi uppmana alla som har intresse att
hjälpa till hör av sig till någon i styrelsen. Fler behövs!

Styrelsen är extra glad för samarbete som vi skapat med Åkers Finska
förening och Åkers Blommor som blivit vår förlängda arm i samhället.
Styrelsen har i slutet av verksamhetsåret startat ett arbete med att
intervjua Åkersbor och dokumenteras dessa intervjuer. I framtiden ska vi
kunna presentera resultatet för medlemmarna.
Vidare har arbetet med att iordningställa gjuteriet på Museet startat under
vintern 2016 - 2017. Hoppas att vi till kommande säsong kan vara klara
med delar av källardelen.
Avslutning
Åkers Hembygdsförening avslutar härmed sitt 30: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 2017
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