Nyhetsbrev 10 april 2013 –

brevet som sändes 5 april till de medlemmar som har angett

sina e-postadress kan vi kalla för en beta-version, alltså lite halv sådär… Föranlett av torsdagens besök hos
Pharmacia-veteranerna, vilket utelämnas i kalendern nedan.

Ny styrelse valdes på årsmötet 26 mars. Efter konstituering gäller följande bemanning:
Ordf.
Vice ordf.
Sekr
Kassör
Övriga

Suppl.

Owe Hedin
018-42 52 51
Hans Hård
018-36 39 63
Barbro Lindberg 018-40 24 76
Jan Ask
076-025 27 00
Ove Lundgren
073-691 51 23
Lennart Göransson 073-963 63 06
Kersti Kollberg
018-25 69 84
Harald Wallén
018-29 04 44
Birgitta Palm
018-35 00 01
Björn Lööv
070-589 42 66

Revisor
Dag Zetterling
Suppleant Leif Johansson

oweostina@bredband.net
hahard@hotmail.com
barbro.lindberg3@comhem.se
jan.ask@pol.uppsala.se
ove.lundgren@gmail.com
lennart.goransson@telia.com
k.kollberg@gmail.com
harald.wallen@tele2.se
stbjorns@algonet.se

018-35 12 60

dag.zetterling@telia.com

- Nyvalda är Björn Lööv och Owe Hedin
- Ombud till ArbetSam och till Folkrörelsearkivet för Uppsala län utses av styrelsen
- Valberedning väljs på ett kommande medlemsmöte.
- Årsmötet fastställde förslag till ny text för stadgarnas §7 årsmöte vid ’andra läsningen’.
Styrelsen har fördelat ansvar enligt nedan:
Besöksbokningar:

Bertil Segerström, 073-833 34 02, bertil_segerstrom@hotmail.com
som också gör hemsidesuppdateringar

Studiebesöksledare:

Kersti Kollberg och Harald Wallén

Värdrekryterare:

Barbro Lindberg och Birgitta Palm

Utställningsverksamhet: Lennart Göransson, som också svarar för informationsfrågor
Hantverksgrupp:

Kurt Grahn, Jan Nilsson, Torbjörn Andersson, Christina Hedin och
Torbjörn Hedberg

Medlemsfrågor:

Hans Hård

Kontakt till skolorna:

Birgitta Palm

Föredrag/visningsvärd: Styrelsens ledamöter, Roland Agius, Bertil Segerström, Anne Lindskog,
Kurt Grahn, Jan Nilsson och Torbjörn Hedberg
Övrigt
Torbjörn Hedberg gör upphandling av ny hemsida som får en bättre struktur. Kvarstående
skröpligheter i nuvarande hemsida får vi leva ett tag till med.

forts
Som våra besökare märkt så är det nytt
låssystem på gång i huset. Det tas i bruk
under april. Viktigt att tänka på är att
tillträde till våning 2 får man bara via hissen
i fortsättningen!

ilördags en föreläsning för medlemmar i
Synskadades Förening. Denna torsdag
föreläste Roland för en grupp från Lärarnas
Riksförbund. En lovande händelse!

Återuppstående uttryckform, hoppas vi!

Och denna torsdag gjorde vi också ett
studiebesök med ett 10-tal medlemmar från
oss hos Pharmacia-veteranerna.

Vi har fyra goda serier av teaterarrangemang
bakom oss. Det senaste på Vaksala torg
2007. Nu har vi ansökt om en del externa
medel som stöd till teaterspel i lokalen.
Till att börja med sökte vi från
Riksantikvarieämbetets medel för
arbetslivshistorisk verksamhet. Vi ska också
söka från Kulturkontoret. Själva är vi
beredda satsa dels 11 tkr ur kassan för
ombyggnad i publikrummet. Dels 10 tkr för
själva spelet som ska ske under hösten. De
externa medlen hoppas vi blir 26 tkr. Så
kommer vi att ta entréavgift och kanske vi
kan få något mer stöd externt.
Katarina Ehnmarks vilande scener från
tidigare spel är möjliga att anpassa till
inomhusspel och aktörer finns redo från bl a
Krönikespelet.
På årsmötet fick vi ett ögonblicks prov
från en av scenerna. Annika Kilberg Olsson
överraskade med en back smutsiga ölflaskor.
En uppskakande händelse vi kan få se mer
av i höst.
Ombyggnaderna fortsätter i hallen
Planer för förbättringar och nya teman i
utställningshallen redogjorde vi för från
styrelsen. Fler hantverkare efterlystes av
undertecknad. Någon som gillar att texta
rubriker vore också välkommen. Dekorskapare, belysningskunniga…. likaså! Vad kan
ni? Hör av er till undertecknad red.!
Besöksverksamheten rullar på
Tisdag 3 april besöktes vi av arbetsgruppen
för Norby soldattorp. Bertil Segerström och
Jan Nilsson guidade. Roland Agius höll

Vi avser att öppna oss mer för besök från
skolvärlden, för lärare såväl som elever.

Ej definitivt bokade händelser
Fredrik Bruhn som sysslar med högteknologisk rymdforskning, Ulf Tillman från
Andersson & Tillman och Roger Sandin från
GK-bageriet är vidtalade att komma och
berätta om sina verksamheter. Dagar är inte
klara än men det kan bli på lördagar efter kl
14.
Lennart Göransson är inbjuden till ett
kommande bostadsmöte hos en av
Hyresgästföreningens kontaktkommittéer
Önskemål om studiebesök ska anmälas
Förra året gjorde en grupp medlemmar
besök på Oljeön och i Engelsbergs bruk.
Slår man sig samman så blir reskostnaden
hanterbar. Ni som funderar kan till exempel
hitta mål i ArbetSams årskatalog. Årets
kommer i vår men den nuvarande gäller än
och kan ses på www.arbetsam.com
Intresserad? Kontakta Kersti eller Harald.
Arbetslivsmuseernas Samrådskommitté förkortas ArbetSam
Så heter den riksförening som vi är med i.
Detta regleras även i våra stadgar. Dess
verksamhet sköts via ett litet kansli på
Arbetets Museum i Norrköping. Årets
årsmöte hålls i Kristianstad 3-4 maj. Hittills
har ingen i styrelsen kunnat eller velat delta i
år. Ett visst mindre bidrag kan erbjudas till
kostnaden för de som vill representera oss.
Mötet kombineras med sedvanliga
studiebesök. Mer information finns på
ArbetSams hemsida, adress ovan.

Lokal för 2014?
En uppgift för styrelsen före sommaren är att
göra en ansökan om årsbidrag för 2014.
Kassören har gjort upp om kontrakt för nästa
år med uppsägningstid av rimlig längd. Vi
hinner utrymma om vi nekas årsbidrag.
Som väl alla insett så måste vi öka
mängden medlemmar och få in fler
medlemsavgifter. Årsmötet noterade att
betalningsviljan behöver stärkas rejält. Men
det skulle ändå inte göra oss mindre
beroende av årsbidraget från Kulturkontoret.
De fonderade medel vi har är avsedda för
utställningsteman och teaterutveckling som
vi inte framställt ännu samt lokalutrustning
och dylikt. Våra egna intäkter är på nivån 1520 tkr.

Vår uppgift måste dels vara att skapa så
bra verksamhet att vi även fortsatt gör nytta
för kommuninvånarna, så vi får nya besöksgrupper och så vi får flera medlemmar. Då
måste vi ge tillfälle till mera upplevelser och
till bättre deltagande.
Så kom med! Hör av er! Värva en granne!
Kolla om du betalt medlemsavgiften! Betald
avgift i nov-dec gäller för 2013.

Medlemsavgiften för 2013 betalas till
PG 10 98 43 – 3
Det kostar 120 kr för enskild, 200 för familj
och 250 för medlemskollektiv som företag,
föreningar och institutioner.

Levande historia i Cykelstaden vid Fyris!

A propos våra teaterplaner
Fotot ovan togs 2003 på S:t Persgatan vid en
stadsvandring med teaterinslag. Spurt-Harry
Stenkvist går överraskande i mål i ett OS-lopp
1924 som segrare. Spelad av Daniel Söderlind.
Kranskullan heter Sofia Östblom och t h står Ove
Lundgren. Full fart! Cykelnär en Crescent lånad av
Hans Bodin i Nymans Vänner

Ovan framför ’Joffes’, dvs cykelfabriken Fram vid
S:t Persgatan, visar Daniel Frisk hur Sven Thor så
mästerligt tränade in sin omtalade eleganta stil i
sadeln. De italienska sporttidningarna nämnde
honom entusiastiskt. efter att han segrat i ett
storlopp, som den cyklist som cyklade vackrast i
Europa. Sven tävlade mest på nymanscyklar men
även någon gång på Fram.

Ovan premiär på ’Siden, senap, cyklar, skor och
lera gjorde staden stor’, av Katarina Ehnmark som
gjort alla våra fyra teaterspel.

Den magiska scen där Kjell Weinius spelar ingenjör
Bruno Knebel i färd med att blanda den magiska
’Knebel-pastan’. Slotts Senap, den goda !

Vårt kalendarium just nu - förutom lördagsöppet kl 11-14 (dock stängt på midsommardagen):
OBS! Tyvärr!

Tisdag 7 maj

Lördag 13 april
Salagatan 16 A. Föreläsningen av Martin
Ciszuk kl 14 är uppskjuten till senare

Salagatan 16 A. Kl 18.30. ’Cykel och
Skandiscafé’. Upplands Idrottshistoriska
förening uppmärksammar Skandisloppets
historia. Gäst: Owe Adamsson.

Tisdag 16 april
Salagatan 16 A. Styrelsemöte kl 10.

Lördag 11 maj

Tisdag 16 april
Stadsvandring med Aktiva Seniorer kl 1415.30.
Guide: Roland Agius
Lördag 20 april
Salagatan 16 A. Kl 14.00. Uppsala Mejeri
och ´Mjölk och människor´
Föredrag: Lennart Göransson och Anne
Lindskog
Onsdag 24 april
Salagatan 16 A. Kl 19.00. Föreningen Hem
och Samhälle i Bälinge
Värd: Anne Lindskog
Onsdag 24 april
Salagatan 16 A. Kl 19.00. UppsalaEkebysällskapet håller medlemsmöte
Torsdag 25 april
Salagatan 16 A. Kl 16-18. Föreningen för
Kvinnors Historia, skrivarstuga.

Salagatan 16 A. Kl 14. Släktträff för familjen
H W Söderman
Föreläsning: Roland Agius och Claes Melin
Lördag 18 maj
Salagatan 16 A. Kl 14. Mun- och halscancerföreningen i Uppland
Föreläsning: Roland Agius
Måndag 21 maj
Salagatan 16 A. Kl 18.30. Nyby-Gamla
Uppsala s-förening besöker oss
Värd: Lennart Göransson
Preliminärt tisdag 22 maj
Salagatan 16 A. Kl 18. ’Akademikvarnen
727 år’. Alternativt på annan plats med
aktörer
Föreläsning: Roland Agius
Under sommaren: Utställningshallen öppen
för gruppbokning på avtalad tid mot avgift.
Ring Bertil, 073-833 34 02 !
Lennart Göransson, red.

