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Kulturnatten närmar sig! Se baksidan av
bladet där programmet finns.

En succé!
De fyra öppethusdagarna i juli samlade ett
hundratal besökare, varav de flesta aldrig varit
hos oss tidigare. Vi fick några nya uppgifts-
lämnare, trevliga samtal och löften om återbe-
sök. En lyckad satsning!

Vi måste ordna en bra entré!
Vi kommer i fortsättningen att bemanna
entrén till huset nere vid porten. Det är uppen-
bart att gäster blir förvirrade av det nya
låssysemet och instruktionen underlättar inte
heller. Vi ska också komplettera vid vår egen
entré med bland annat loggor från våra välgö-
rare som kommunen, Sparbanksstiftelsen m fl.

Program ska göras
Inget är spikat om hösten än förutom kultur-
natten och den industriminnesdag styrelsen
beslutat om på lördag den 16 november.
Däremot finns en del gäster på önskelistan.
Och vi arbetar för att göra ett teater-
arrangemang framöver under året. Det kräver
en del förändringar i lokalen. Det är tacksamt
för styrelsen om önskemål på föredragshållare
och mötesteman kommer in. Meddela vår
ordförande, Owe Hedin, 018-42 52 51 !

Arbete är vårt tema!
Just det! Det finns en grupp ’byggare’ som
gärna tar emot ytterligare någon. Förkunska-
per är mindre viktiga än tålamod och envishet.
Det lär man sig på. Kontakta red. som ingår i
gruppen, 073-963 63 06 !

Kulturbärarkväll onsdag den 21/8 kl 18
Närmast inbjuder föreningens ’kulturbärare’ er
alla till en social kväll onsdag den 21 augusti.
Var och en tar med egen mat och dryck men
föreningen bjuder på basvarorna ost, smör, hårt
bröd och potatis samt kaffe och fikabröd. Sur-
strömming kan vara en aktuell rätt men sill,
räkor, kräftor eller vad ni vill är välkomna. Vid
fint väder sitter vi uppe på takterassen. Det kan
bli hett så klä er därefter!

Anmälan senast på tisdag kväll till
lennart.goransson@telia.com eller via min mobil
073-963 63 06

Vi behöver göra studiebesök
Det är fortfarande aktuellt med något studiebe-
sök för intresserade. Uppslag önskas! Harald
Wallén 018-29 04 44 och Kersti Kollberg 070-
211 26 72 är avdelade för den frågan.

Hemsidan på gång
Vi kommer att fylla på med mera i hemsidan
som just nu är rätt enkel. Hemsidan konstrueras
av ett företag i Uppsala som heter Audeo AB.
Torbjörn Hedberg och undertecknad förser med
material. Har ni något ni vill ska synas så hör av
er! Vi avser att ha en gästfunktion där också.

Vi kommer att finnas på Facebook
Inför kulturnatten så gör jag ett s k event för de
som är aktiva på Facebook. Det ska också bli en
egen sida för oss där. De som vill kan diskutera
där med varandra. Det finns f ö en allmän
nostalgigrupp för uppsalabor där som tar upp
minnen ur livet i sta´n ur flera aspekter.

Gårdsvy från Gahns kvarter på Kung-

sängen, 50-talsfoto från Evy Helenius

privata album. Evy var anställ på

Gahns och har låtit oss kopiera några

av sina foton från arbetsplatsen. Vi ska

montera dem i anslutning till

Gahnstemat när montageyta ordnats.

Tack till Evy för bidraget!



Vår 16:e kulturnatt: Lördag 14 sep kl 12.30-21
12.30 Utställningshallen på Salagatan 16 A öppnar. Fri entré gäller.

13.00 Owe Hedin, föreningens ordf, guidar i utställningarna

13.45 Jonas Simas 60-talsfilm om Dragarbrunn visas i
         publikrummet, 10 min

14.00 Jonas Simas 60-talsfilm om Dragarbrunn

14.00 ’I den medeltida industristaden Uppsalas fotspår’,
   Roland Agius leder en stadsvandring från Gamla Torget

14.30 Owe Hedin, guidar i utställningarna

15.00 Film om Gahns ur vårt arkiv, 25 min cirka

15.30 Filmen ’Mjölkcentralen 40 år, 1915-55’ visas, 30 min cirka

16.30 Björn Lööv, tidigare chef vid S:t Eriks berättar med film om
   betongindustrin S:t Eriks

17.30 ‘En överraskande händelse!’ Daniel Ahlm m fl skapar
    historiens vingslag

18.00 Film om Uppsala Ekeby ur vårt arkiv, 15 min

18.15 Göran Nordling, f. tegelbruksarbetare numera folkhögskole-
          lärare hos Röda Korset, berättar från 70-talets Uppsala-Ekeby

19.15 Owe Hedin guidar i utställningarna

19.45 Film om Gahns

20.15 Jonas Simas 60-talsfilm om Dragarbrunn

20.30 Jonas Simas 60-talsfilm om Dragarbrunn

21.00 stänger vi men har öppet varje vanlig lördag kl 11-14 i höst


