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Årsredovisning 2015
Verksamhetsberättelse

.,.
Styrelsen för Uppsala industriminnesförening får härmed lämna följande berättelse för
verksamheten under 2015.

Styrelsens sammansättning

Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av
• Owe Hedin, ordförande
• Björn Lööv, vice ordförande
• Svante Brinkhagen, kassör
• Barbro Lindberg, sekreterare
• Lennart, Göransson, ledamot
• Hans Hård, ledamot
• Kersti Kollberg, ledamot
• Ove Lundgren, suppleant
• Birgitta Palm, suppleant
• Harald Wallén, suppleant

Revisorer

Håkan Pettersson (ordinarie) och Ulf Schmidt (suppleant).

Valberedning

Bertil Segerström (sammankallande), Bo Kjellén, Inga-Lill Sjöblom.

Uppsala industriminnesförenings uppgift

Uppsala industriminnesförening ser som sin uppgift att berätta om stadens till delar bortglömda kulturarv. Det är därvid viktigt att berätta om industriföretag, arbetsliv, teknik, produktion, sociala förhållanden, folkbildning och kultur, samt om fackligt och politiskt arbete
inom industrin.
Det var järnvägen, brännvinet, arbetarna och fabrikörerna som var ingredienserna då Uppsala under senare delen av 1800-talet industrialiserades. För många uppsalabor är industristaden Uppsala och dess historia tämligen okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den
förekommer bara sporadiskt i den mångfald böcker som skrivits om Uppsala. Och ändå var
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lärdomsstaden Uppsala under en hundraårsperiod, från 1860-talets senare del fram till 1970talet, en viktig industristad under utveckling och stark industriell omvandling.
Inte särskilt många uppsalabor känner till att vi här i staden hade ett industriföretag som, då
det lades ned 1946, hade verkat i 660 år. Det var i kung Magnus Ladulås "bytesbrev" med
Uppsala domkyrka den 22 maj 1286 som dåvarande ärkebiskopen Magnus Bossen fick tillstånd att starta en mjölkvarn på Holmen i Salaån (nuvarande Fyrisån) som skulle drivas av
Salaåns strömmar (Sala Fluvius). I Uppsala är kvarnen idag känd som Akademikvarnen.
Kvarnbyggnaden har byggts om och till många gånger. Den nuvarande byggnaden, som
rymmer Upplandsmuseet, är från 1760-talet.
Uppsalas många industriella minnesmärken är värda att lyftas fram. Nya generationer uppsalabor har rätt att få veta var dessa industrier en gång fanns, vad man tillverkade där, och
de sociala förhållanden som rådde där produktionen ägde rum.
lndustriminnesföreningen har gjort en inventering av ett antal företag som inte får glömmas
bort och vill att de särskilt ska uppmärksammas med minnesplattor där de en gång fanns.
Föreningen söker finansiering för detta ändamål och har delgivit inventering och textförslag
för fastighetsmärkning till kulturkontoret och kulturnämnden i detta angelägna ärende sedan
3 år tillbaka.

Utställningslokal

Fr.o.m. mars 2008 förfogar föreningen över en permanent utställningslokal med adress Salagatan 16 A. Utställningslokalen är öppen lördagar mellan kl. 11.00-14.00. Fri entré. Notabelt
är att vi fyra dagar i juli hade öppet hus, vilket trots sommarvädret besöktes av drygt 100
gäster.
Programmet redovisas på vår hemsida www.uppsalaindustriminnesforening.se.
Lokalerna har under året utnyttjas flitigt, främst av föreningen och dess medlemmar, men
också av Uppsala Ekeby-sällskapet (5 gånger med 235 personer), Föreningen för kvinnors
historia (12 gånger med 123 personer) SIU (5 gånger med 149 pesoner), SRJMF (64
personer) och Uppsala internationella kortfilmsfestival (56 personer) m.fl.
Lokalerna har utnyttjas för sammanlagt 187 aktiviteter, varav 18 interna under verksamhetsåret 2015, dvs i stort sett har någon typ av aktivitet förekommit 4 gånger i veckan. Det sammanlagda antalet deltagare i de olika arrangemangen uppgår till minst 1 795 st, något färre
än föregående år.
Under verksamhetsåret har nyinvestering gjorts i förbättrad audio-visuell utrustning.
Dessutom har en särskild läshörna med referenslitteratur inrättats. Föreningen saluför också
ett 20 tal boktitlar inom ämnesområdet.

Föreningens mötesverksamhet

Styrelsen har under 2015 hållit 11 protokollförda sammanträden. Årsmöte för 2014 avhölls
19 mars 2015.
Ett medlemsmöte genomfördes 25 november. Mötet behandlade förslag till verksamhetsplan för 2016 och styrelsens förslag till budget för 2016 vilka antogs av mötet.
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Medlemmar

Föreningen har vid 2015 års utgång 183 medlemmar (28 kvinnor och 123 män, samt därtill 8 st
organisationsmedlemmar). Av dessa har ett drygt dussintal, inom och utom styrelsen, fungerat
som värdar vid de öppna lördagsvisningarna.

Utställningsverksamheten

Under året har ett antal förändringar inom föreningens utställningsverksamhet genomförts,
Arbetsansvarig för detta har varit Lennart Göransson, där värdefulla insatser har gjorts av
Kurt Grahn, Jan Nilsson,Torbjörn Andersson, Hans Eurell och Anne Lindskog.

Lördagsvisningar och föredragsdagar

Under år 2015 har vi haft öppet hus under 27 lördagar, där antal personer som antecknat sig
i gästboken uppgått till 187 st. Vid 8 tillfällen har särskilda programsatta föredrag hållits.
Dessa har dragit 259 besökare. Under särskilt öppethållande fyra dagar i juli kom 103
personer.
.

Visningar för bokade grupper

Under 2015 har föreningens utställningar vid 49 tillfällen besökts av bokade grupper. Vid de
flesta av dessa tillfällen har någon av föreningens medlemmar, oftast föreningens tidigare
ordförande Roland Agius och nuvarande ordförande Owe Hedin, hållit ett föredrag. Det totala antalet deltagare i dessa gruppbesök har uppgått till 889 personer. Agius och Hedin har
även under året vid ett antal tillfällen föreläst om Uppsalas industrihistoria vid evenemang
arrangerade av andra föreningar.

Kulturnattsprogram och lndustriminnesföreningens dag

lndustriminnesföreningen hade för 18:e året i rad Öppet hus på Kulturnatten den 21 september med visning av föreningens utställningar i lokalen från kl 11 till sen kväll. Ur programmet
kan vid sidan om utställningsguidningar nämnas föredrag av Hans Alsén och Roland Agius.
Filmvisning och teaterinslag framfördes kring stadens industrihistorik. Sammanlagt hade vi i
konkurrens med alla andra evenemang denna dag enligt gästboken 180 besök.
lndustriminnesföreningens dag genomfördes 21 november mellan kl. 11-17. Utöver populär
guidning i utställningen visades film om Dragarbrunn, samt hölls föredrag av Claes Melin
som presenterade sin bok ”Nykterist med sinne för brännvin”. Pelle Lundblad framförde
uppsalasånger, samt framfördes teaterscener med industrihistorik. Vi hade 50 besökare
enligt gästboken under dagen.

Hemsida / Facebook

Hemsida www.uppsalaindustriminnesforening.se underhålls och uppdateras kontinuerligt av
Torbjörn Hedberg, med bl.a. texter av Roland Agius. Föreningens hemsida blir en allt viktigare kanal för att informera om föreningen, vad den gör, vad den är och vad som händer i
våra lokaler. Många söker också information om Uppsalas industriföretag, framförallt om de
som försvunnit, men också om de som finns kvar.
Antalet besökare ökar stadigt. Under året 2015 hade hemsidan 16204 besökare vilket kan
jämföras med 6888 året innan. Rekordmånaden var juli 2015 med 1752 besök.
Av besökarna hör ungefär tre fjärdedelar hemma i Uppsala eller Stockholms län, men hela
Sverige finns representerat. Sidan får tyvärr också en del ”skräpbesök” främst från utlandet.
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Även föreningens Facebook-sidor besöks frekvent. Detta forum som medger interaktivitet
med intresserade besökare kan naturligtvis också nyttjas att snabbt sprida information. .

Samarbeten

Under 2015 har föreningen haft närmare kontakt och samarbete med
• Upsala-Ekeby Sällskapet
• Föreningen för Kvinnors historia
Föreningen representerades på Arbetsams årsmöte i Västerås av Barbro Lindberg, Anne
Lindskog och Lennart Göransson. Den senare är också kontaktperson till Folkrörelsearkivets
projekt om avindustrialiseringens historia i Uppsala. Torbjörn Hedberg är kontaktperson till
Stadsbibliotekets Wikipediagrupp för Uppsalas historia.

Slutord

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som under året stöttat föreningen; medlemmar,
institutioner, företag, organisationer, publik och sponsorer. Utan ert stöd skulle föreningen
inte kunna existera.
Ett stort tack också till Uppsala kommun för deras ekonomiska grundbidrag och ett gott
samarbete.

Disposition av föreningens förlust
Till Årsmötets förfogande står följande medel:
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

344 255
- 18 357
325 898

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så
- att i ny räkning balanseras

325 898

Beträffande föreningens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen per
2015-12-31, hänvisas till nedan intagen resultat- respektive balansräkning, jämte
tillhörande tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning

2015-01-01-2015-12-31

2014-01-01-2014-12-31

Intäkter
Medlemsavgifter
Föreningsverksamhet
Bidrag Uppsala kommun
Övriga intäkter
Ränteintäkter
Summa intäkter

21 010
35 598
440 000
11 100
0
507 708

10 330
21 442
440 000
15 551
1 414
488 737

427 443
7 199
15 771
30 989
2 306
7 940
26 459
2 305
1 492
2 740
0
524 644

430 752
12 685
7 762
32 541
2 115
6 612
14 452
4 870
1 504
1 465
169
514 927

1 421
1 421

0
0

-18 357

-26 190

Kostnader
Lokalkostnader
Materialinköp
Annonsering m m
Utställningskostnader
Telefon
Försäkringar
Föreningsverksamhet
Datakostnader
Bankkostnader
Medlemsavgifter
Räntekostnader
Avskrivningar
Summa avskrivningar

Årets resultat
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Balansräkning

2015-12-31

2014-12-31

24 160
8 430
158
41 934
0
557
279 009
354 248

1
9 480
157
40 636
0
1 764
314 648
366 286

344 255
- 18 357

370 445
-26 190

0
0
28 350
28 350

563
348
21 020
22 031

354 248

366 286

Tillgångar
Inventarier
Kundfordringar
Skattekonto
Förutbetalda kostnader
Kassa
Plusgiro
Bank
Summa tillgångar
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Skulder
Leverantörsskulder
Andra kortfristiga skulder
Förutbetalda medlemsavgifter
Summa eget kapital, avsättningar
och skulder
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagens bestämmelser, god redovisningssed och bokföringsnämndens
allmänna råd.
Intäkter
Föreningens nettoomsättning utgörs av medlemsavgifter, fakturerad försäljning, samt
erhållna bidrag till verksamheten.
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas
och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer
att tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Likvida medel
Likvida medel omfattar kassa och omedelbart tillgängliga plusgiro- och banktillgodohavanden.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Vinster och förluster på fordringar av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga
rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat
anges.

Not
Föregående års projektavsättningar har enligt styrelsebeslut upplösts och förts till
eget kapital.
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Uppsala 18 februari 2016;

Owe Hedin

Björn Lööv

Svante Brinkhagen

Barbro Lindberg

Lennart Göransson

Kersti Kollberg

Hans Hård

Min revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits
2016- - .

Håkan Pettersson
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