
Höstens medlemsmöte är torsdag 27/11 kl 18.30
Kallelse, dagordningsförslag, stadgar och handlingar
bifogas.Tillfälle till diskussion. Viktiga beslut inför 2015.
Val av valberedare. Styrelsen föreslår höjd medlemsav-
gift att tas på kommande årsmöte att gälla 2016. Det
skulle då bli 150 för enskild, 250 för familj och 350 för
kollektiva medlemmar.

Kulturbärarträff måndag den 8/12
Dags för lite social samvaro nu.Hösten har för en hel del
medlemmar varit fyllda av plikter. Med den trivsamma
kvällen den 15/9 i minnet så inbjuder styrelsen till ny träff
måndag den 8/12. Kl 18 bör alla sitta vid bordet. Men
vi har öppet från 17.30. Föreningen bjuder på hårt bröd,
smör och ost och fika med bröd. Vi tar alltså med egen
mat och dryck. De som vill ha potatis får detta om de
meddelar detta vid anmälan som ska göras senast sön-
dag 7/12 till undertecknad via 073-963 63 06 eller
lennart.goransson@telia.com. Det var ett lyckat prov
med bordsplacering så vi kör detta igen och någon slags
övning blir det också! Finns det speciella önskemål så
meddela detta vid anmälan.

Ur höstens händelser:
Kulturnatten den 13/9 var välbesökt. Summering bifo-
gas. Nu har vi ny litteratur att sälja äntligen!

Industriminnesdagen den 15/11 var också välbesökt.
Faktiskt så blev det 241 besök på våra programpunkter
mot 240 på kulturnatten. Guidningen med Owe drog hela
63 gäster! Mäktigt! Gunnar Lunds berättelse om Petters-
lund blev också väldigt uppskattad och hela 78 perso-
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ner trängdes i publikrummet. Rolands berättelse om
Ångqvarn hördes av 46 gäster, däribland Pelle Lund-
blad som sökte fakta för sina sångtexter till Steam Mill
County Band. Den följande filmen sågs av 27 perso-
ner. Så mattades det av en del och bara 7 gäster guida-
des i några av våra teman. Teaterspelet bevistades av
20 gäster. Lika många såg Olle Hägers innehållsrika
film. På vår Facebook-sida finns en serie foton från
detta. En del bidrag i vår gåvobox blev det också.

Gäster och bokningar under hösten har varit en hel
rad. Förutom Uppsala-Ekebysällskapet två gånger och
Föreningens för Kvinnors Historia olika arrangemang
har vi haft Folkrörelsernas Arkivförbund med 49 gäs-
ter hos oss. Och Club 55, SPF City, PRO Kultur och

Lite reklam för Kulturbärarnas kommande träff. En tidigare
begivenhet med Lennart Moen och Bo Rundqvist t v samt Ewa
Bergström och Birgitta Palm t h.

Av Sidenväveriets, sedermera Nymans Verkstäders service-
och utvecklingsavdelning finns inget kvar på Suttungs Gränd 4
idag. Där hade vi också nöjet att ställa ut år 1999 och 2000.

Sommarfoto från Bollnäs centrum. Notera ’centrum’! Se så
vackert ett lokstall kan vara! Invändigt fanns både företag och
fantastiska kulturarrangemang



SPF Odin har också kommit. Upplands Idrottshistoriska
Förening har varit hos oss hela två gånger och PRO Gott-
sunda-Sunnersta har besökts av Owe Hedin. ABC-nytt
genom Owe Arkeklevoch Karin Hultstrand sände ett
4,5 min inslag med Roland Agius och en resumé av
industrihistorien från vår utställning i höst. Välförtjänt!

Nya bokningar
Lennakatten, Internationella Kortfilmsfestivalens
volontärfest har hyrt in sig och Uppsala Åkeriförening
och Skattemyndighetens personal är bokade för före-
drag. Och så har vi egna arrangemang kommande lör-
dagar. Först kommer Gösta Heljefors att berätta om
Ulva och kvarnen den 22/11 och den 29/11 visar vi
Anders Leidstedts film om det gamla Petterslund. Den
11/12 visar vi Anders film från rivningarna i innerstaden.

Lite information från styrelsen
Teatermedverkan ska ske också 2015. Det ska då bli
ytterligare några scener. Det tar tid trimma in dessa ef-
tersom alla i gruppen utom Kjell Weinius arbetar eller
studerar. Hitta reptider är knepigt ibland men viljan är
god. Vi har haft mycket sparsamma kostnader för detta.
Detta eftersom aktörerna enbart erhåller en skattefri
kostnadsersättning på 990 kr för 2014.  Repen går lik-
som hantverksarbetet som ABF-cirklar. Det ger fören-
ingen några tusenlappar per år i servicemedel. Plus att
trycksaker görs gratis hos ABF och arrangemang läggs
på ABF Uppsala läns hemsida.

Visningsvärd är ett viktigt uppdrag. Det är så viktigt att
vi tar vara på alla de ströbesökare som kommer på
lördagarna. De har så intressanta saker att säga. Det är
en upplevelse att vara värd. Vi unnar flera medlemmar
att vara med som värdar. Det behövs ingen särskild ut-
bildning för det men vägledning får man genom att följa
med de befintliga värdarna. Ring Barbro, 018-40 24
76. Några flera lördagspass per halvår per ny värd skulle
lätta trycket på de befintliga värdarna. Vi bör vara minst
tre per lördag så man blir inte ensam och gästerna är
verkligen vänliga.

Fastighetsmärkning.Det finns ett samförstånd med
Kulturkontoret nu om att ett antal fastigheter med indu-
striell bakgrund bör märkas med små skyltar.

DVD-utrustningen. Vi ska satsa pengar i ny teknik till
publikrummet. Mer om det på medlemsmötet.

Nya utställningsteman. Ett ’Joffes-tema’ är vi i färd
med. Ett S:t Erikstema ska det bli. Ett tryckeritema vän-
tar nästa halvår liksom ombyggnad av Scantemat.

Passa på!
Det finns kvar Kulturkort med rabatter att hämta på lo-
kalen! Likaså har vi ArbetSams årskatalog kvar som är
gratis för alla.

Vårt kulturarv
De fortsatta rivningarna av hus från den högindustriella
epoken i Uppsala är en förstörelse av det lokala kultur-
arvet. Beklämda har vi åsett hur både lokstallarna och
Sidenväveriet på Suttungs gränd rivits i höst. Åtmins-
tone Lokstallarna borde ha gått att konvertera för både
kommersiell och kulturell verksamhet om kommunens
tänkande varit i takt med tid och medborgare. Ett fint
exempel på det hittills är lokstallarna och vagnsverkstaden
i Bollnäs. Se foto på första sidan!

Föreningens kulturarv
Digitaliseringar av inspelningar från föreningens tidigare
år är gjorda. Hittills har Uppsala Lokal-TVs  sändning
av Monika Fridenmans anförande i fullmäktige med åt-
följande debatt 1997 räddats. En debatt om mejeri-
kvarterets framtid har också digtaliserats liksom inslag i
TV 4 Uppland om föreningens första utställning 1998.
Undertecknad red. har genomlidit en SVT 2 intervju med
granskning av Livsmedelsarbetarnas opinionsbildning mot
mejerinedläggningen 1997. Så har vi också nöjet att
kunna lyssna på Lena Hartwigs tal om Uppsalas industri-
minnen på vårt stora seminarium 2004, var det väl? Då
utfäste Lena att föreningen skulle få ett uppdrag av kom-
munen att arrangera ett stort teaterspel. Vilket som be-
kant skedde 2007.

Nya medlemmar
Sofia Goldin och Göran Nordling hälsas välkomna som
nya medlemmar i föreningen. Vi är nu 160 enskilda och
fem kollektiva medlemmar. Nämligen Transportarbetarna
Uppland, Syndikalisterna, Lennakatten, Uppsala Färg
och Folkrörelsearkivet. Fler bör det bli. Värva era res-
pektive till exempel eller en granne! Själv lyckades jag
få med min fru i somras efter 18 år.

Hemsidan och Facebook-sidan
Det läggs av och till in nya inslag där. Senast har genom
Anne Lindskogs försorg foton från Merkantiltryckeriet
lagts in på hemsidan. Mer blir det. Torbjörn Hedberg
svarar för detta tillsammans med red.

Facebook-sidan har ett mer dagsrapporterande inne-
håll. På den vanliga hemsidan finns våra program, många
historiska foton, dokumentationer och uppsatser.

www.rolandagius.se innehåller också mycket läsvärt.

Flera e-postadresser efterfrågas
Meddela kassören, svante.brinkhagen@gmail.com
om ni vill få utskick via e-post! Det underlättar för oss
men är givetvis inget tvång. Eventuellt har några råkat få
faktura på 2015 års medlemsavgift både via e-post och
brev. Ber om ursäkt för det i så fall.


