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Glimtar ur verksamheten hittills 2012:
En grupp veteraner från Vänsterpartiet gästade
oss 7/1 i samband partikongressen i Uppsala
Vårt årsmöte godkände årsberättelsen och
styrelsens förvaltning, fastställde de ekonomiska handlingarna på revisorns förslag och
gav styrelsen ansvarsfrihet. Revisor Dag
Zetterling omvaldes med Leif Johansson som
suppleant. Likaså omvaldes valberedningen
med Lena Hartwig och Owe Hedin och med
Ewa Bergström som sammankallande.
Valberedarna kommer i samarbete med
styrelsen att ägna tid åt medlemsvård och
medlemsvärvning mot bakgrund av att
antalet medlemmar som minskat sedan några
år tillbaka inte har kunnat återhämtas ännu.
Styrelsen fick också i uppdrag att ge förslag
på stadgeändring när det gäller regeln om
antalet styrelseledamöter.
Arkivet i underjorden hos f d Scan, vilket
hotas av förbränning, har vi informerat
’Företagsminnen’ om - Näringslivsarkivet för
Uppsala län - efter besök som Lennart G,
Maths Isacson och Kurt Grahn gjorde i f d
slakterikvarteret 7/2. Frågan är bollad vidare
till Företagsminnen. Vår uppgift och våra
resurser ger inga förutsättningar ta så´nt
ansvar.
Besök av Lions i Storvreta 28/3. Lennart G var
värd för ett 10-tal gäster.

Konstnären, brandmannen och gruvarbetaren
Roine Jansson gav oss en intressant berättelse
10/3 inför ett 40-tal åhörare.
Jämtland-Härjedalens Gille besökte oss den 12/
3. Ett 60-tal gäster. Värd var Bertil S.
I mingel före årets årsmöte hos Hyresgästföreningen Uppsala/Knivsta deltog Kurt
Grahn och Lennart G med en miniutställning
och informationsspridning. Se foto!
Ombyggnad av Scan-temat fortsätter. Kurt
och Lennart bygger och ersätter wellpapp
med träfiberväggar. Lennart Engströms foton
ska hängas om när väggarna är klara till 8/9.
Inredning av kapprummet med OSB-skivor
för att skapa väggar med plats för montage
om föreningen utförs av Jan Nilsson och
Torbjörn Andersson. Ska vara klart till 8/9.
Vi kan numera köra egen extraventilation av
lokalen på icke kontorstid.
Wyteboardtavla har anskaffats gratis från
Scankvarteret av Lennart G och Kurt Grahn
Fått del av foton från tidigare anställda på
Gahns. Lennart G har scannat in. (Till höstens Gahns-kväll köptes en digital ljudupptagare till föreningens dokumentationer)
Komplettering av bageritemat görs av Lennart G
och Kurt Grahn

Styrelsearbetet: Budgeten ska justeras eftersom
vi inte fick allt som vi begärt från Kulturkontoret
för 2012. Hyran täcks nästan men inte övriga
omkostnader. Vi kommer också att diskutera
det långsiktiga arbetet i styrelsen och återkommer så småningom om detta. Närmast gäller det
att boka in besöksgrupper för att öka intäkterna
och se om vi kan minska några kostnader.
Ingen från vår förening kunde delta på
ArbetSams årsmöte i år. www.arbetsam.com
ger utmärkt info om vår riksförening.
Lennart G har haft kontakt med HGF om
samverkan och har även intervjuat Peter
Bohlin och hans mamma Karin Rönngren
om deras tid som boende på Kvarngärdet.
Besök av Hörselskadades förening 2/5, Bertil
ansvarade
Mycket uppskattad studieresa till Oljeön och
Engelsberg gjordes i maj. Kersti Kollberg
ledde och ansvarade. Kersti har också skrivit
en bok om det märkliga industriella kulturarvet. Där hon f ö vuxit upp och där hennes
far fortfarande trots hög ålder kan guida.

Del av föreningens styrelse. Fr v Barbro Lindberg, Jan Ask,
Kersti Kollberg, Jan Winberg, Bertil Segerström och Birgitta
Palm. Foto av Lennart Göransson

Årsmöte för FAU 23 maj hos oss. Roland
Agius var vårt ombud och värd. Gäster var
47 personer.
Uppsala-Ekeby och arbetslivet där är ett
tema som vi vill återkomma till i höst, liksom Barbro Råsbrants berättelse om konstskapande på Uppsala-Ekeby.
Almqvist & Wiksell och andra tryckerier är
ett tema på lut
’Löfqvists Sportskofabrik’ står i kö sedan
tidigare men närmast gör Upplands Idrottsförbund en berättelse i utställningsform på
det temat med anledning av OS-jubiléet i år.
Bertil S och Lennart G träffade 4/4 företrädare för Vasakronan med anledning av deras
förberedelser för att krympa sitt arkiv där
originalhandlingar från Anders Diös AB
förvaras. Maths Isacson och ’Företagsminnen’ kontaktades. Den frågan ligger
tyvärr också den utanför vår räckvidd.
Vi har för första gången annonserat i Bussresearrangörernas katalog. Därför har vi också haft
beredskap att ta emot gruppbesök i sommar på
bokad tid. Sommaren är arbetslivsmuseernas
årstid. Tyvärr blev det inga napp i sommar. Som
tidigare finns vi med i ArbetSams årskatalog
med annons.

Vår annons hos bussresearrangörerna 2012. Nedan
Roine Jansson och Kjell Eriksson på besök hos oss.

Bertil S och Torbjörn H tog emot ett 60tal skolklassjubilarer 26/5. Roland och
Lars Lambert höll föredrag.
Bertil S har haft kontakt med hantverkarna i kvarnprojektet i Kvarnbolund
Bertil S har också varit värd när invandrar-föreningarnas integrationsprojekt
besökt oss. Sammanlagt ett 100-tal
deltagare.
SOFI hade en heldag hos oss där visning
ingick den 11/6. Barbro L ansvarade och
ett 10-tal gäster kom.
Successivt ska arbetet med att ersätta
wellpapp-baserade utställningsdelar
fortsätta. Miljöerna ska byggas med
OSB-skivor i fortsättningen.
Utställningsförbättringarna och lokalvården sköts som tidigare i en ABFcirkel med Lennart G, Kurt G, Torbjörn
Andersson, Janne Nilsson, Birgitta
Palm och Barbro Lindberg. I
städpatrullen har också Bertil S, Ola
Leife och Anne Lindskog varit med.
UNT har i sommar intervjuat vår medlem
prof. Maths Isacson om Uppsalas industriella kulturarv och i våras skrev UNT
också om Löfqvists sportskofabrik.
Värdsysslan har hittills skötts av Barbro
Lindberg, Bertil Segerström, Roland
Agius, Anne Lindskog, Birgitta Palm,
Dick Jansson, Lennart Göransson, Hans
Hård, Bo Rundqvist, Torbjörn Hedberg
och Owe Hedin.
Kulturbärarträff hölls 14 augusti. Surströmming eller annat alternativ förtärdes.
Föreningen bjöd på viss basvara. Lennart
G värd och 12 personer deltog. I vintras
hölls en Kulturbärarträff med bl a Björn
Lööv som inbjuden gäst och likaså hölls
en träff under våren.
Under året har också ’Panel 4’, en stor
tingest från mejeriet, vilken lagrats ute i
Danmark, blivit skrotad enligt uppgörelse
med markägaren. Den var den första
halvautomatiska processtyrningspanelen i
Sveriges mejeriindustri och togs i bruk i
början av 70-talet.
Av utrymmesskäl är inte alla gruppbesök medtagna i den här spalten och
Owe H och Roland har båda haft ytterligare ett par föredrag på annan lokal..

Lite besöksstatistik:
VT 2009
25 aktiviteter – 14 på vanlig lördag – 11
på övrig tid
582 besök tot - 139 vanl lö - 443 övr.
(exkl. ej rapportberättigade)

HT 2009
26 aktiviteter – 12 på vanlig lördag 14 övrig tid
563 besök - 46 - 517
(exkl. ej rapportberättigade)

VT 2010
34 aktiviteter 14 på vanlig lördag 20 övrig tid
328 besök - 53 - 275
(exkl. ej rapportberättigade)

HT 2010
33 aktiviteter - 12 på vanlig lördag 21 övrig tid
816 besök - 42 - 774
(exkl. ej rapportberättigade)

VT 2011
29 aktiviteter - 15 på vanlig lördag 14 övrig tid
289 besök - 73 - 216
(exkl. ej rapportberättigade)

HT 2011
33 aktiviteter - 14 på vanlig lördag 19 övrig tid
428 besök - 66 - 362
(exkl. ej rapportberättigade)

VT 2012
42 aktiviteter 21 på vanlig lördag 21 övrig tid
603 besök - 112 - 485
(exkl. ej rapportberättigade)

Siffrorna kommer från gästboken och
underskattar därför i en rad fall det
verkliga antalet. Tillkommer också gäster
som besökt oss i regi av bl a UppsalaEkebysällskapet och Föreningen för
Kvinnors Historia som enligt avtal har en
del möten hos oss, vilka rapporteras till
annat studieförbund än ABF som vi har
vårt samarbetsavtalmed.

Mingelutställningen vid
Hyresgästföreningens årsmöte
i Missionskyrkan.
Fr v Kristina Thorén, ABF, Kurt
Grahn i mitten och t h Titti
Persson med Gustaf Lantz från
Hyresgästföreningen.

Jämtland-Härjedalens Gille på
besök i utställningshallen.

Ett blad bland tusentals
andra i det unika arkivet efter
Anders Diös som vi inte vet
vad det blivit av än.

Missat att betala medlemsavgiften i år? Enskild medlem betalar 120 kr, familj betalar 200 och
företag, institution och förening betalar 250 kr till PG 10 98 43 - 3. Vi vill kunna sända e-post till
medlemmarna. De som inte anmält adress uppmanas göra det till barbro.lindberg3@comhem.se

Upptäck Uppsala!
Uppsala Industriminnesförening har för 15:e året i rad Öppet Hus
på Kulturnatten. En av våra största besöksdagar!

Lördag den 8 september öppet kl 11 - 21.30.
Salagatan 16 A, 2 tr, hiss. Ingång från gaveln mot S.t Olofsgatan.
14.00

Björn Lööv, f. chef vid S:t Eriks betong berättar om
betongproduktionens utveckling från 1950-talet,
filmsekvenser.

15.30

Lars Falk, forskare vid FOI, berättar om ´Den underbara
kvarnen’ utifrån E A Karlfeldts dikt med samma namn.
Bilder från uppländska kvarnar visas.

16.45

Lennart Engström medverkar vid nyöppning av Scanutställningens fotoberättelse efter ombyggnaden.

17.30

Ystning av prästost i Skärplinge mejeri. Film från början
av 1990-talet. Inspelad av Anders Andrén, SLU.

18.00

’Mjölkcentralen 40 år – 1915-55’. Film om utvecklingen av
böndernas mejerirörelse, producerad av Mjölkcentralen.

18.30

Råfilm från produktionen i Uppsala mejeri strax före
nedläggningen 1997. Inspelad av Lennart Göransson.

19.30

Film från Upsala Valskvarn.

20.00

Film från Gahns Kemisk-Tekniska Fabrik.
Fri entré, fika 20 kr.
Välkomna!

Uppsala Industriminnesförening
i samverkan med

