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Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening
år 2011

Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2011 följande
verksamhetsberättelse.
Årsmötet 2011 genomfördes den 15 mars 2011 på Åkers Folkets Hus, 50
medlemmar närvarade. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för
2010 godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret.
Efter mötet presenterade ordförande Pehr Bengtsson föreningens jubileumsbok
och arbetet med att ta fram den. Det slutliga arbetet har skett tillsammans med
bokförlaget Axplock. 500 exemplar har beställts och styrelsen hade tidigare
beslutat att föreningens medlemmar skulle få köpa boken för 50 kr under 2011.
Ordinarie pris hade satts till 120 kr. Produktionskostnaden per bok var cirka 65
kr. De som deltagit med artiklar och bilder till boken tilldelades varsin bok som
tack. Inga arvoden till författare har betalts ut.
Styrelsen
Styrelsen har under 2011 haft följande sammansättning:
Ordförande
Sekreterare
Kassör

Pehr Bengtsson
Sonya Lundquist
Inger Johansson

Övriga ledamöter

Kjell Björkman
Birgit Hoffmann
Lars Holmberg
Sven-Arne Ardell

Suppleanter

vald t.o.m.
-”-”-

2011
2011
2011

-”-”-”-

2012
2011
2011
2012

Mikael Grounes
Sten Hellgren
Björn Lyckström

-”-”-”-

2011
2011
2011

Revisorer

Monika Karlsson
Siv Alriksson

-”-”-

2011
2011

Revisorsuppleant

Anders Andersson

-”-

2011
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Valberedning

Kajsa Sahlin
Lars-Erik Johansson
Gunne Landgren

-”-”-”-

2011
2011
2011

Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten.
Medlemsantal
Antalet medlemmar den 31 december 2011 var 350, vilket är en minskning med
en medlemmar i jämförelse med 2010.
Arrangemang
Föreningen har under året genomfört tio olika arrangemang med sammanlagt
cirka 1100 deltagare. Till detta kommer 850 besökare på museet. År 2010 var
antalet deltagare/besökare totalt drygt 1500 att jämföra med 1950 för år 2011.
Året började med ”Skivor till kaffet” där Lennart Schweitz spelade stenkakor
och hade frågetävling. En trevlig kväll i Motstugan.
Valborgsmässofirandet i Engelska Parken startade som sig bör med ett fackeltåg
från Folkets Hus med över hundra deltagare. Vi hade stora problem med
vårtalare. Den första som tackade ja flyttade från bygden och den andre blev
tvungen att mycket sent tacka nej. Nu blev det vår ordförande, Pehr Bengtsson,
som fick axla ansvaret och hålla vårtalet. Uppskattad sångkör hade vi i form av
Åkers kyrkokör. Utan deras medverkan skulle det inte bli mycket till
Valborgsfirande. Oscarssons fyrverkeri fungerade som sig bör bra och
majbrasan tog god fart av facklorna som fackeltåget slängde in.
ÅIF
handbollsektion stod som vanligt för lotterier, korv med bröd och kaffe. De
sålde slut på i stort sett allt.
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.
Midsommarfirandet i Engelska Parken arrangerades med sedvanlig stångresning
och dans. Tipspromenad, dans kring stången och mycket uppskattade lekar för
barnen fanns på programmet. Kalle Rapp spelade för både barn och vuxna och
underhöll alla tillsammans med Trevnadssångarna. Åkers IF svarade för
lotteriförsäljning. Vi räknade in över 500 besökare.
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I augusti var vi 29 medlemmar som tog chansen att träffa den sista av de ryssar
som internerades vid lägret i Rönntorp. Han var nu 91 år och hetta Konstantin
Arzamarov och bor sedan krigsslutet i Eskilstuna. Konstantin berättade med
inlevelse sin historia och sjöng, tillsammans med sin hustru, ett antal ryska
sånger mitt ute i den sörmländska skogen denna kväll den 25 augusti. Vi tackar
Länna hembygdsförening och Rolf Gunnarsson för ett trevligt och intressant
arrangemang.
Inom Strängnäs hembygdskrets anordnades även i år ”Hembygdens helg”. Det
genomfördes den 10 och 11 september. 57 besökare kom till vårt
”visningsobjekt” som var hjulhuset vid Göksjön. Nästa gång Hembygdens helg
genomförs blir 2013.
Glöggafton arrangerades i början av december i Motstugan. Luciatåget med de
små, var lika fint och uppskattat som vi vant oss vid. Patrik Uhlman från
Eskilstunakuriren trollband åhörarna då han kåserade om sina 40 år som
journalist. Inte julanknytet men mycket trevligt genomfört.
Andra arrangemang under året var ”Nyblaeus 100 år” där Harry Lindblad
berättade och visade bilder, Bruksvandring i september på Styckebrukets
område samt föreläsning av Magnus Josephson från Sörmlands länsmuseum om
”Bergsbruk i Sörmland”.
Museet
Under arbetsdagarna i början av maj arbetades mycket med utställningarna och
dessutom som alltid omfattande städning. Allt var klart till öppnandet den 14 maj
som skedde i samband med Öppet Hus i Åkers Bergslag. Nya och flera affischer
har vi haft uppe för att öka antalet besökande Åkersbor. En viss ökning av
Åkersbor tycker vi oss ha märkt men samtidigt har gångna året haft färre
bussgrupper.
Vandringslederna
Marviksleden är bra och väl underhållen. Stångångsleden kräver mer arbete och
en arbetshelg som samlade 10-talet medhjälpare genomfördes även i år. Fortsatt
satsning behövs på Stångångsleden som är mycket trevlig men arbetskrävande.
AB Åkers Styckebruks gamla arkiv
Under året har ett 15-tal medlemmar arbetat med flytten av AB Åkers
Styckebruks gamla arkiv, inklusive det Wahrendorffska handelshusets arkiv. Det
blev ett omfattande arbete som även innefattade att städa alla dokument! Efter
utbildning om arkivets samlingar, hur man söker med mera finns nu 15
medlemmar som kan ställa upp som värdar när arkivet hålls öppet för
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allmänheten eller får besök av grupper eller forskare. Utbildningen fortsätter
under våren. Vid höstens tre öppethållande för allmänheten besöktes arkivet av
över 140 personer.
Övrigt
Föreningen har under året lämnat synpunkter på flera samrådsförslag från
Strängnäs kommun, bland annat angående utbyggnad vid Stora Sundby.
Vi har med tre medlemmar deltagit i utbildningen ”Lär känna din kommun” som
var en samordnad utbildning för Strängnäskretsen.
Jubileumsboken har sålts i 165 exemplar, vara medlemmar köpt 121.
Vid arrangemanget Kennys minne/Åkers Yran deltog föreningen med försäljning
och lotteri.
I samband med en guidning på museet i augusti för Wendes Militärhistoriska
Förening lyckades Evert sälja ordförandens tomflaska ”Kanonvodka” för 15
kronor! Kanske en ny affärsidé?
Pehr Bengtsson har under året representerat föreningen vid Sörmlands
hembygdsförbunds möten, vid Strängnäskretsens möten samt vid möten med
nätverket Åkers Bergslag.
För vår hemsida på Internet (www.akershembygd.se) har som tidigare Per
Wedlin svarat.
-oOoÅkers Hembygdsförening avslutar härmed sitt 25:e verksamhetsår. Stort tack
till alla som på olika sätt ställt upp för att verksamheten skall fungera.
Åkers styckebruk i mars 2012

Pehr Bengtsson
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