Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening
år 2017.
Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2017
följande verksamhetsberättelse.
Årsmötet verksamhetsåret 2016 genomfördes 21 mars 2017 på Folkets
Hus med 45 medlemmar närvarade.
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Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda möten varav
ett möte förlagt till Stånggångsleden. Däremellan har information
delgivits och brådskande beslut tagits via e-post.
Medlemsantal
Antal medlemmar 31 december 2017 är 397 (2016 var det 362)
Tyvärr har några medlemmar lämnat föreningen under året, i flera fall beroende på
hög ålder och bostadsort utanför Åker. Styrelsen har gjort ett par riktade aktiviteter
vilka gett en skara nya medlemmar.

Arrangemang
Föreningen har under år 2017 genomfört hela 15 arrangemang med totalt
ca 2 400 besökare. Till detta kommer 940 besökare på museet och 354
besökare på Arkivet.
Under året har en ny bok blivit klar och försäljningen startat med stor
framgång. Åkersbor Berättar för Hasse Z presenterades på Folkets Hus
med ca 270 personer i publiken. Mycket lyckat och boken har gett oss
stor uppmärksamhet. Del av finansieringen av denna bok har efter beslut
i styrelsen tagit från Bertil Anderssons gåva.
Torsdagstramparna återuppväcktes under våren 2017. Med hjälp av god
information från Harry Lindblad hur det gick till förra gången aktiviteten
genomföres har 3 utflykter arrangerats per cykel. Resultatet blev så
lyckat att en fortsättning planeras våren 2018.
Museets dag arrangerades för första gången med mycket lyckat resultat.
184 besökare prickades av och en viktig notering är att detta lockade
flera unga familjer att besöka Museet. Även den aktiviteten kommer åter
under 2018.

De traditionella arrangemangen Valborg, Midsommarfirande,
Glöggafton, kyrkogårdsvandring, Öppet Hus i Åkers Bergslag samt
aktiviteter utanför Åkers Blommor med försäljning av böcker och
kalendrar mm. har genomförts även i år.
Masugnspredikan genomfördes av Kyrkan med benäget bistånd från
Hembygdsföreningen.
Under året har vi fått ideell hjälp med utformningen av bruksanvisningen
av Sten o Per Hellgren. Det är en mycket värdefull hjälp för styrelsen.
Detta har säkerställt utgivningen av medlemsbladet Bruksanvisningen.
Vårt arbete med skötsel av Stånggångsleden (Pelle Johansson) och
Marviksleden (Kjell Björkman) har genomförts 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. Under 2017 har vi tack vare
ideella insatser för första gången kunnat visa gjuteriet/smedjan på ett bra
sätt. Många besökare har uttryckt sig mycket positivt om vårt museum.
Museet har hållit öppet 45 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 940 besökare (2016
var det lite drygt 800 besökare), varav nästan 343 har varit bokade
grupper.
Stallet
Under hösten 2017 har vi med gemensamma krafter iordningställt Stallet
för visning kommande säsong. Planen är att det blir ett antal
visningsdagar under sommaren och preliminär öppningsdag är Museets
Dag.

Bruksarkivet
Arkivet har besökts av totalt 354 (322 - 2016) 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. 2017 års teman var Martin von Wahrendorf
respektive Byarna i Åker. Dessa Temadagar har genomförts och
uppskattats av besökarna.
Tio medlemmar hjälps åt att som värdar och guider att visa upp
bruksarkivet.
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 tillsammans med
Länsförbundet, Åkers Bergslag, Kommunen och andra föreningar.
Hembygdsföreningen har tagit ett initiativ, med start 2016, för att
uppmärksamma kommunen om att väsentliga saker måste ske även i
Åkers styckebruk. Det, som vi upplever, mycket positiva utfallet av detta
arbete har redovisats i utsänd Bruksanvisning. Arbetet är inte avslutat
men Styrelsen är glada för alla åtgärder vi lyckats få kommunen att vidta
i förbättrande syfte för vårt samhälle.

Under hösten 2017 har en infekterad diskussion uppkommit med
kommunen kring hantering av en fotosamling som kommer från
KalleGrafen och som senare hanterats av Harry Lindblad. Föreningen har
på alla sätt försökt påverka beslutsfattarna att detta fotomaterial skall
återlämnas till Åker. Tyvärr är kommunens beslut att materialet i sin
helhet ska hanteras av Länsmuseet. Beslutet har överklagats av
föreningen.
Under senare delen av hösten drabbas vi indirekt av en tragisk brand då
det fina Hjulhuset vid Göksjön brann ner till grunden. Om
återuppbyggnad sker eller om minnesmärke kommer att placeras på
platsen är i dagsläget oklart.
Styrelsen har på årets sista sammanträde beslutat stötta Åkers IF:s 100
årsjubileum med 5 000.-. Syftet är att pengarna ska användas till
ungdomsverksamheten.
Inom styrelsen har vi haft ett mycket trevligt och givande samarbete. Vi
kan inom styrelsen fördela ansvar för de olika aktiviteter som har
genomförts. I vår förening genomförs 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 att 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.
Avslutning
Åkers Hembygdsförening avslutar härmed sitt 31:e verksamhetsår. Stort
tack till alla medlemmar och inte minst till alla 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.
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