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Från årsmötet
Årsredovisningen godkändes. Styrelsens lediga
platser besattes utan andra personförändringar än
att Hans Hård nu är ledamot och ersatt av Björn
Lööv som vice ordf. Björns suppleantplats intogs
samtidigt av Ove Lundgren. Och liksom Owe är de
ordinarie valda på två år. Suppleanterna och övriga
är valda på ett år. Alltså gäller bara interna förändringar i styrelsen. Likaså fick revisorerna och
valberedarna fortsatt förtroende.
Owe Hedin och Lennart Göransson rapporterade
om föreningens arbete respektive utställningsförändringarna. Som kunnat ses på hemsidan så
fick också årsmötet inblick i en mejerikusks vardag
1934. Jämna plågor var det enligt Daniel Ahlm
som uttryckte stark irritation i rollen som Gustav
Gustavsson. Händelserna är dramatiserade av
Katarina Ehnmark och anpassade av teatercirkeln
som Daniel lett förra året. Ytterst kommer berättelserna från mejeripensionärerna i 1980-talets ABFstudiecirkel på mejeriet.

Ove Lundgren suppleant
018-54 06 41, ove.lundgren43@gmail.com

Övriga valda:
Håkan Pettersson revisor
018-21 39 77, spikklubban@gmail.com
Ulf Schmidt revisorssuppleant
ulf.schmidt@pol.uppsala.se
Bertil Segerström sammankall. i valberedningen
073-833 34 02, bertil_segerstrom@hotmail.com
Inga-Lill Sjöblom valberedare
070-394 54 82, inga-lill.sjoblom@uppsala.se
Bo Kjellén valberedare
018-71 03 37, bo.kjellen@sei.se

www.uppsalaindustriminnesforening.se
Torbjörn Hedberg fortsätter som webmaster
018-50 52 25, 072-517 22 50,
torbjorn@hedberg-riis.se

Facebookadministratör

Styrelsen för detta år:

Lennart Göransson

Owe Hedin ordförande, gästbokning
018-42 52 51, 070-521 32 06,
oweostina@bredband.net
Björn Lööv v. ordf, marknadsföring, programvärd
018-36 68 09, 070-589 42 66, stbjorns@algonet.se
Barbro Lindberg sekreterare, värdbokning
018-40 24 76, barbro.lindberg3@comhem.se
Svante Brinkhagen kassör
018-32 04 36, 076-233 10 04,
svante.brinkhagen@gmail.com
Lennart Göransson information, hemsidesansvar,
annonser, utställningsproduktion
018-23 61 01, 073-963 63 06,
lennart.goransson@telia.com
Kersti Kollberg studieresor, programvärd,
referensbiblioteket
018-25 69 84, k.kollberg@gmail.com
Hans Hård medlemsrekrytering
070-640 80 11, hahard@hotmail.com
Birgitta Palm suppleant, skolkontakter
018-35 00 01, birgitta.palm@outlook.com
Harald Wallén suppleant, studieresor
018-29 04 44, 070-468 30 10,
harald.wallen@tele2.se

Visningsvärdar
Barbro Lindberg, Birgitta Palm, Bertil Segerström, Anne Lindskog, Kjell Svensson, Bo
Rundqvist, Hans Hård, Ove Lundgren, Owe
Hedin, Christina Hedin, Lennart Göransson och
Björn Lööv. Flera välkomnas! Ring Barbro!
ABF- cirkel i utställningsproduktion
Lennart Göransson, Kurt Grahn, Jan Nilsson,
Torbjörn Andersson, Anne Lindskog och
Hasse Eurell. Vi kör kl 9-12 eller13 på
förmiddagarna tisdag och onsdag om vi inte
bestämt annat. Flera är välkomna! Ring Lennart!
Föredragsverksamheten
Förra året fick Björn och Kersti ansvar för
programarbetet. Två föredrag är avklarade genom
Maths Isacson och Hans Edlund. Uppsalas industriella historia och Slotts historia var ämenena. Ett
50-tal åhörare infanns sig båda gångerna och det
betyder att trots annonskostnaderna så gick vi med
ett visst plus. Entré 50 kronor gäller de lördagar vi
har föredrag.
Lördag den 18/4 berättar Carl-Erik Sjöberg
Temat är ’Pharmacias historia’. Vi har öppet kl 1213.30 för att visa utställningarna och kl 13.30-15
sker föredraget.

En ABF-cirkel på temat ’Arbetets sånger’?
Det är en ny programidé. Litteratur finns. Hittills
har en medlem hört av sig som intresserad. Flera
måste vi bli! Kontakta Kersti eller red!

Studieresa i vår planeras
Vi har planer på att resa till Eskilstuna och se
stadsmuseets ångmaskiner i gång och uppleva
atmosfären i Rademachersmedjorna. Kontakta
Kersti om du vill vara med! Det blir i så fall en
tidig söndag förmiddag och vi samåker i egna bilar.
Lunch intar vi i Eskilstuna.

Kulturbärarkväll måndag den 20/4
Lokalen är öppen från kl 17 och vi ska sitta vid
borden senast kl 18. Det är inte förbjudet att
medhava surströmming men undertecknad red.
avser den här gången att prova något från landets
västra kust. Fri föda medtages som knyt alltså.
Dryck står man för själv. Föreningen bjuder på ost,
hårt bröd, smör, kaffe och något gott i brödväg
samt potatis om man uppger vid anmälan att man
önskar detta. Vissa ordnade programaktiviteter
måste man vara beredda på. Typ, tala sin egen
dialekt eller berätta fritt om sitt liv eller nåt annat
som inte hänt alls kanske ...
Anmälan sker till red. senast på söndag den 19/4.
Kanske är det för kallt för att vi ska kunna sitta på
takterassen ännu? Men man kan ju hoppas. Notera
att ni som bilaga till nyhetsbrevet får de specialgjorda snapsvisor som vår eminente kompositör
Svante Brinkhagen tillverkat just för detta ändamål! Sjung upp redan nu! Stort Tack Svante!

Riksföreningen ArbetSams årsmöte
Innevarande veckoslut hålls detta i Västerås och
Västmanlands läns museum är värdar. Det kan bli
uppåt 100 deltagare från arbetslivsmuseer över
hela landet. Barbro Lindberg, Lennart Göransson
och Anne Lindskog deltar från vår förening. Förra
året visade Destination Uppsala intresse för att
Uppsala skulle kandidera som värdar. Medicinhistoriska museet och vår förening kontaktades.
Owe Hedin hade en träff med de berörda men vem
som arrangerar 2016 är oklart än så länge. Det
måste finnas en lokal för 100 personer och en
middag måste någon bjuda på....
På www.arbetsam.se kan man läsa mera. Den stora
attraktionen vid årsmötena brukar handla om de
studiebesök på olika arbetslivsmuseer som görs.
Guidningar och föredrag är alltid mycket välordnade.
Styrelsens heldagsmöte
Under maj kommer styrelsen att granska sig själva
och föreningens framtida arbete under ett helödagsmöte. Hör av er med impulser till Owe Hedin!

Vårt lokalbehov i framtiden
Utställningsgruppen våndas lite hela tiden. Gäster
frågar efter utställningsberättelser över företag och
händelser som vi inte har med i våra teman. Varför
har ni inte det? lyder en återkommande fråga.
Arbetet nu innebär att vi komprimerar befintliga
utställningarför att få plats med flera samtidigt som
vi höjer den tekniska kvaliten lite och bättrar på
designen. Men det känns som att med nuvarande
bemanning och hastighet så kommer det att bli fullt
i hallens 453 kvm mot slutet av 2016 kanske.
Givetvis kan vi nöja oss med detta men skulle det
vara möjligt att få finansiering av grannlokalen
som är på 135 kvm och i nuläget kostar 189.000 kr
i årshyra så vore det väldigt trivsamt. Då måste en
port tas upp i mellanväggen. Lokalen är dock
upptagen av annan hyresgäst nu och vi har inte
pengar till detta. Men om...
Varför är vi i det här huset?
Det gjordes en genomgång 2006 med kommunen
där Roland Agius och undertecknad deltog. Kulturkontoret, fastighetskontoret och Upplandsmuseet
var med. Tre alternativ gick att urskilja som dels
hade industriell anknytning och dels kunde bli
praktiskt tillgängliga på sikt. De var också relativt
nära till kommunikationsmässigt. Det första var
gamla pumphuset nere vid Fyrisån intill Nord
Mills, det andra var f d Köttbesiktningen vid
Strandbodgatan och det tredje var vårt nuvarande.
Pumphuset var det minsta och behövde omfattande
renoveringar, låg lite avskilt från centrum och hade
bara indirekt industriell anknytning. Vi sökte en
visningsplats för utställningar. Det skulle ha gått
att ordna i gamla Köttbesiktningen vid Strandbodgatan men det var delat på två våningar och hade
många mellanväggar. Det var dessutom inte ledigt.
Då återstod kvarteret Noatun en bit från Vaksala
torg i ett klassiskt gammalt industriområde där
Sveriges största cykelfabrik legat och med en ledig
lokal som då kostade 430.000 per år. Det ställde
kommunen upp på. Och vi suckade tacksamt efter
de hemlösa åren från 1997. I mars 2008 flyttade vi
in sedan spåren av tidigare hyresgäst renoverats
bort.

