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Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening
år 2012

Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2012 följande
verksamhetsberättelse.
Årsmötet 2012 genomfördes den 6 mars på Åkers Folkets Hus. Drygt 50
medlemmar närvarade och fick då även höra en representant för de nya ägarna
av Folkets Hus berätta om framtiden för byggnaden. Verksamhetsberättelse och
ekonomisk redogörelse för 2011 godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen
beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Förslag till nya
stadgar godkändes en första gång vid årsmötet. Vid årsmötet 2013 är avsikten
att de nya stadgarna skall fastställas. Förslaget till nya stadgar var utskickat
med kallelsen till årsmötet.
Styrelsen
Styrelsen har under 2012 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.
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Mikael Grounes
Sten Hellgren
Birgitta Sander
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2012
2012

Revisorer

Monica Karlsson
Siv Alriksson
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2012
2012

Revisorsuppleant

Anders Andersson

-”-

2012

Valberedning

Kajsa Sahlin
Lars-Erik Johansson
Gunne Landgren
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2012
2012
2012
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Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten.
Medlemsantal
Antalet medlemmar den 31 december 2012 var 350, vilket är lika med 2011.
Arrangemang
Föreningen har under året genomfört tio olika arrangemang med sammanlagt
över 1100 deltagare vilket motsvarar siffran för 2011 trots att besökarna vid
midsommarfirandet 2012 var färre än de senaste åren. Till detta kommer 718
besökare på museet och 460 besökare på Bruksarkivet. År 2011 var antalet
besökare på museet 850.
2012 var det 70 år sedan Rutger von Seth köpte Åkers Styckebruk. Detta
uppmärksammade föreningen med ett föredrag om Rutger von Seth och inte
minst epoken von Seth vid Bruket. Det blev repris på hösten och inte mindre än
120 personer har sett Harry Lindblads bilder och lyssnat till hans föredrag.
Valborgsmässofirandet genomfördes enligt tradition med fackeltåg, sång, tal och
fyrverkeri och med lotteri, kaffe och korv genom ÅIF handbollssektion. Även i
år blev det sent problem med vårtalare. Föreningens sekreterare, Sonya
Lundquist, tog då tag i taktpinnen och höll ett mycket uppskattat vårtal. Ca 300
personer deltog.
Lika traditionsenligt genomfördes i maj Masugnspredikan i Motstugan i
samverkan med Åker-Länna församling. 79 personer deltog i arrangemanget.
Bruksarkivet hölls öppet efter masugnspredikan.
Öppet Hus i Åkers Bergslag arrangerades i slutet av maj. Åkers Hembygdsförening höll museet och arkivet, samt genom Birgit Hoffmanns försorg,
Cosswatorpet och Täby Fäbod öppna för besökare. De tre platserna besöktes av
totalt 54 personer denna dag.
Midsommarfirandet i Engelska Parken arrangerades med sedvanlig tipspromenad,
dans kring stången och lekar för barnen. Åkers IF svarade för lotteriförsäljning.
Vi räknade in drygt 400 besökare vilket var något färre än de senaste åren.
I augusti deltog 22 personer vid besök hos Hedmans på soldattorpet Nordtorp.
En bra siffra med hänsyn till allt regnande.
Hösten fortsatte sedan med föreläsning i Församlingshemmet om Åkers
kyrkklockor. 28 kom för att lyssna på Evert Lidén.
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I oktober hade vi lyckats få före detta Åkersbon och ishockeylegenden Kjell
Svensson att komma till Åker och berätta om sitt liv. Sven-Arne Ardell var
moderator och de två genomförde tillsammans en kväll som blev mycket
uppskattade av de 75 besökare och som renderade i flera tidningsartiklar i
Strängnäs Tidning och Mariefreds Tidning (Måsen).
I november var Niklas Mörner här och berättade om den geologiska och
kulturella utveckling i Åkersbygden.
Året avslutades som sedvanligt med glöggafton, i år den 12 december. Luciatåget
var lika uppskattat som alltid och blir nog svårslaget, här fanns fem Lucior, en
ängel, två tärnor, en stilig stjärngosse och sju tomtenissar. Lilla Röran från
Eskilstuna underhöll oss och Maj-Lis Rudenstål och Gerd-Rebecka Nordling
presenterade arbetsgruppens förslag till hembygdsdräkt.
Museet
Många deltog i arbetsdagarna i maj och allt blev färdigt i god tid före
säsongstart. Besökarna till museet har tyvärr minskat med ett hundratal trots
att antalet guidade turer tydligt ökat. Antalet personer i de guidade turerna har
dock bara ökat marginellt och enskilda besökare har minskat. Vi får hoppas att
detta inte är en trend och att åtgärderna inför 2013 skall slå väl ut. Under våren
fick ett drygt 10-tal medlemmar några kvällars utbildning om museet och värdars
uppgifter. Efter att gått värd tillsammans med en ”gamling” har vi nu ett bra och
kunnigt tillskott av värdar på museet.
AB Åkers Styckebruks gamla arkiv
Arkivet har haft över 300 besökare under året. Huvuddelen har varit bokade
grupper. En studiecirkel har pågått bland arkivvärdarna under våren. Flera äldre
handlingar har studerats och finns nu tillgängliga i modern tappning, bland dessa
märks Privilegiebrevet från 1654. Sammanhållande har Tomas Larsson varit.
Vandringslederna
Marviksleden är bra och väl underhållen. Stånggångsleden kräver ett ständigt
arbete då delar lätt slyar igen. Fortsatt prioritering på Stånggångsleden krävs.
Övrigt
Vid invigningen av Gruvmuseet på Skottvång den 30 juni representerades
föreningen av Evert Lidén och Sten Hellgren. En kopia av en karta över
Skottvång från 1798 överlämnades som gåva. Åkers hembygdsförening har lånat
ut sju föremål till Gruvmuseet, en lånehandling daterad 20 juni 2012 och
undertecknad av Pehr Bengtsson och för Gruvmuseet Maria Bystedt och Gunnar
Nygren har upprättats.
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Vid arrangemanget Åkers Yran deltog föreningen med försäljning och lotteri.
Föreningen har under året lämnat synpunkter på flera samrådsförslag från
Strängnäs kommun, bland annat angående den s.k. Blåplanen.
Ordf. Pehr Bengtsson har under året representerat föreningen vid Sörmlands
hembygdsförbunds möten, vid Strängnäskretsens möten samt vid möten med
nätverket Åkers Bergslag.
Ordf. Pehr Bengtsson blev vid Södermanlands hembygdsförbunds årsmöte invald
i förbundets styrelse.
Vår hemsida på Internet (www.akershembygd.se) har gjorts om. Den innehåller
nu betydligt mer information och hålls uppdaterad av främst ordföranden.
-oOoÅkers Hembygdsförening avslutar härmed sitt 26:e verksamhetsår. Stort tack
till alla medlemmar och inte minst ni som på olika sätt ställt upp för att
verksamheten skall fungera.
Åkers styckebruk i mars 2013
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