MEDLEMSBREV UPPSALA INDUSTRIMINNESFÖRENING 14 NOV 2011
Lokalen är öppen med fri entré vanliga lördagar kl 11-14 t o m 17 dec.
Bokning annan tid sker just nu ett tag framöver via Bertil Segerström under Rolands
konvalecens. Owe Hedin i första hand är tillgänglig som föredragshållare.
bertil_segerstrom@hotmail.com och 073-833 34 02 eller 018-46 18 16
Hänt sedan senaste medlemsbrev
- Mjölk och människor förgranskades 27 okt. av en grupp tidigare anställda
på mejeriet. Bertil, Lennart, Torbjörn, Kurt och Barbro var med från styrelsen.
En fin och intressant kväll. Vi såg råfilm från mejeritiden, kollade foton och
kände igen varandra trots 14 år sedan.
- Invigning av utställningen skedde lör 29 okt. Lennart och Bertil presenterade.
Glädjande var att några tidigare anställda fanns med däribland mejeriets siste
platschef, Clas Norrman.
- Vi har fått en bunt reklamannonser ur Gahns produktion som Torbjörn scannar in.
- Vi kommer att skaffa namnskyltar till alla visningsvärdar.
- Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala - SIU kommer att
inbjudas för gruppbesök.
- Nästa styrslemöte är kl 18 onsdag 8 dec.
- En liten folder ska göras för placering på biblioteken och andra tillgängliga platser.
Tisdag 15 nov Föreningen för Kvinnors historia sammanträder
i lokalen. Barbro Lindberg ansvarig
Kulturbärarkväll med surströmming onsdag 16 nov. kl 18
Ett tiotal anmälda hittills! Deadline är faktiskt tisdag. Föreningen bjuder
på mandelpotatis och kaffe med bröd. Allt annat tar vi med oss själva och
alla bör sitta vid bordet kl 19. Potatiskokning kl 18 + mingel bland minnena.
Måndag den 21 nov kl 15
Villiga frivilliga är välkomna till städning av lokalen. Vi kör på någon timme.
Föranmälan till Lennart G 073-963 63 06 eller lennart.goransson@telia.com
Tisdag den 22 november kl 19: Gahnsminnen berättas.
Vi hoppas genom annonsering och efterforskningar samla en grupp personer som har minnen från
Gahns att berätta. Owe Hedin är ordfördelare. Lokalen öppen f o m kl 18.
Kallelse till medlemsmöte må 28 nov kl 18 på lokalen Salag 16 A
Punkter på mötet
A. Föredrag av Kersti Kollberg om kulturarvet Oljeön i Engelsberg med anledning
den bok hon skrivit.
B.

Föreningens verksamhetsplan - diskussion och beslut

- Mera Gahns-aktiviteter i anslutning till utställningen
- Ytterligare någon temakväll i anslutning till 'Mjölk och människor'
- Uppsala-Ekebykväll under våren med några som samtalar med varandra i en panel.
- Utställning produceras om Wickes m fl tryckerier
- Idrott och industriminnen - OS i Stockholm 1912 - Löfqvists sportskofabrik

- Kvalitetsförbättringar av bef. utställningar, rationaliseringar
- Åtgärder för att det ska bli lättare att hitta till lokalen, t ex skyltning
- Försöka göra omarbetning av boken 'Industristaden Uppsala', finansiering ordnas
- Skolklassbesök, föreningsbesök
- Fortsatta föredrag - Roland och Owe i första hand
- Några stadsvandringar med Roland
- Mjölkvarnen 726 år uppmärksammas med något större arrangemang maj 2012 som
vi söker bidrag till för att klara. Teateraktörer ordnas.
- Kulturnatten 2012 har vi öppet hus med program
- Studieresor för medlemmarna - bl a ska Oljeön besökas med Kersti Kollberg
- 'Kulturbärarkvällar' några gånger i lokalen
- Återkommande medlemsinfo, brev/e-post
- Hemsidesinfo för allmänheten, trycksaksproduktion
- Medlemsvärvning för att återhämta de som varit med tidigare + nå nya
C. Fastställande av budget och medlemsavgift för år 2012. Styrelsen utgår från att
oförändrat årsbidrag ges från Kulturkontoret även kommande år. Dvs att vi får
täckning för hyreskostnaden som hittills.
D. Övriga ev. ärenden framgår av dagordningsförslaget på mötet.
Tisdag 29 nov disponerar Uppsala-Ekebysällskapet lokalen f o m kl 17
Christer Fredlund ansvarig
Tisdag 6 dec kl 17-21 ABF Uppsala län i lokalen för halvårsmöte
Lennart Göransson berättar om utställningarna fram till kl 19.
Onsdag 7 dec kl 16 fortsatt arbete i lokalen - städning bl a.
Anmälan till Lennart G lennart.goransson@telia.com och 073-963 63 06
Torsdag 8 dec kl 19 föredrag hos Upplands Fordonshistoriska förening
Lennart G eller Owe Hedin berättar industriminnen, Vaksala församlingshem
Torsdag 15 dec kl 15 besök av personalen vid Carolina Rediviva
Roland Agius berättar om Uppsala industrihistoria, Salagatan 16 A
Bifogas: affisch till minneskvällen om Gahns + en mer tidlös affisch som
får gälla ett tag framöver + medlemsvärvningsblad med inbetalningskort.
Eu
/Lennart Göransson

