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Ett fint halvår för lördagarna!

Elva utställningsvärdar - ansikten utåt!

Lördagsgäster
Vt 2014 21 dgr
Vt 2015 20 dgr
Vt 2016 22 dgr

179 besök
239 besök
354 besök

Egna föredrag/visningar
Vt 2014 15 st
Vt 2015 6 st
Vt 2016 12 st

281 gäster
113 gäster
149 gäster

Exklusive några föredrag som hållits
hos andra föreningar.
Antalet gäster vid uthyrningar
Vt 2014 221
Vt 2015 378
Vt 2016 134

11 tillf.
14 tillf.
8 tillf.

Barbro Lindberg. Född
i Hagby v. om Uppsala.
F. forskningssekreterare,
språklärare. Styrelseledamot sedan 1998. Värdansvarig och sekreterare.

Bertil Segerström. Uppväxt i Lit men uppsalabo
sedan länge, f. rymdforskningsingenjör. Sammankallande för föreningens
valberedare.

Birgitta Palm. Uppväxt
i Edshammar. F. lärare
på flera orter i Uppland.
Geologiintresserad. Styrelseledamot 2009-16.

Kristina Torstenson
Moen. Uppsalafödd.
Administratör på industriföretag och sedan på SLU.
Nyvald i styrelsen.

Kjell Svensson. Infödd
uppsalabo, elektriker.
Ny i värdgruppen.

Anne Lindskog. F. socialassistent. Uppsalafödd.
Morfar var mejerikusk.
Nyvald i styrelsen.

De allra flesta gånger är det UpsalaEkebysällskapet och Föreningen för
Kvinnors Historia som hyrt. Och med
båda har vi årsavtal.
Summa gäster de tre senaste halvåren:
Vt 2014 661 gäster
Vt 2015 730 gäster
Vt 2016 637 gäster
Red. återkommer vid senare tillfälle
med höstsiffror.

Antalet medlemmar juni 2016
180 personer och dessutom
7 kollektiva medlemmar nämligen
Stockholm-Roslagen Järnvägars
Museiförening
Folkrörelsearkivet för Uppsala län
Uppsala Färg AB
Uppsala Lokala Samorganisation
Socialdemokraterna i Uppsala
IF Metall Uppland
Transport Uppland

Forts. Utställningsvärdarna

Torbjörn Hedberg. F.
rektor för Tekniska
Universitetet Luleå.
Uppväxt i Vendel. F.
styrelseledamot. Vår
webmaster..

Bo Rundqvist. Född i
Värmland, arkeolog,
Varit projektanställd
vid Upplandsmuseet
bland annat.Ny i styrelsen.

Ove Lundgren. Född i
Alunda.Mångårigt
verksam i hembygdsrörelsen. Ingenjör och
företagare. I styrelsen
sedan bildandet 1997.

Owe Hedin. F. ombudsman och tidigare
industritjänsteman
bland annat hos
Osmunds. Uppväxt i
Bergsbrunna. Linnéaktör. Ordförande
sedan 2013.
Christina Hedin.
Uppväxt i Bålsta,
sedan uppsalabo. Barnskötare, bildlärare och
lärarassistent bland
annat i Stordammen.

Utställningsgruppen

Kurt Grahn. Västerbottning. Uppsalabo
sedan 1981. F. ombudsman i Livsmedelsarbetareförbundet,
tidigare sjöman och
senare bagare och
verkmästare. Aktiv
som hantverkare i
gruppen sedan 2003.

Torbjörn Andersson.
Uppväxt i Almtuna, f.
televerksarbetare. Är
hantverkare i gruppen
och har varit aktiv
medlem från 1999.

Hans Eurell. Infödd
uppsalabo. F. institutionstekniker vid SLU.
Bistår med design och
belysningsteknik i
gruppen sedan 2015.
Jan Nilsson. Uppväxt
i Bergsbrunna. F. lantarbetare senare banverksarbetare. Förtroendeuppdrag tidigare i
både Lantarbetarna
och SEKO. Aktiv i
föreningen som hantverkare sedan 1999.
I gruppen ingår också Leif Yngwe. Uppsalafödd, chefserfaren från Almqvist & Wiksell
bland annat. Aktiv i PRO Grafiska. Ny medlem.

Programansvariga
Björn Lööv. Uppsalafödd,. Produktionstekniker och ingenjör.
Chefsuppdrag och VD
i S:t Eriks. Medförfattare till boken om S:t
Eriks. Föreningens
vice ordförande.

Kersti Kollberg.
Uppväxt i bl a Bergslagen. Tidigare ledarskribent och debattredaktör
i UNT. Nu kolumnist.
Styrelseledamot, bokansvarig och besöksansvarig i föreningen.

Projektgruppen för en omarbetad version av Roland Agius bok ’Industristaden Uppsala’

Roland Agius. Uppväxt i Tensta i lantbrukarfamilj, Tidigare finanskommunalråd, senare VD i
Byggentreprenörföreningen. Föredragshållare, författare. Föreningens
ordförande mellan
2003 och 2011.
Utställnings- och
informationsansvarig

Svante Brinkhagen.
Uppväxt i Svartbäcken
o Almtuna. Universitetsekonom. Företagsledande befattningar
bland annat i S:t Eriks
och Strålfors. Verksam i
IK Sirius. Körsångare,
författare. Konsultverksamhet i BClever.
Föreningens kassör

Lennart Engström.
Uppväxt i Ljusne.
Industriarbetare och
därefter yrkesfotograf.
Bildansvarig i projektet för Rolands kommande bok. Har medverkat i några av föreningens utställningar
tidigare som fotograf.

Dessutom ingår
föreningens ordförande Owe Hedin och
bokens förläggare,
Karin HallgrenPettersson i projektgruppen. Karin är
infödd uppsalabo och
medlem i föreningen
sedan dess bildande
1997.

Valberedningens ledamöter

Lennart Göransson.
Uppväxt i brukssamhället Marmaverken.
Uppsalabo sedan 1967.
Historiestudier. F. mejeriarbetare, förtroendevald i Livs. Utställningsproducent, informatör.
Föreningens ordförande
1997-2003.

Inga-lill Sjöblom.
Uppväxt i Salabackar, järlåsabo.
Vårdarbetare, kommunalpolitiker och
aktiv i Kommunalarbetareförbundet.

Aktuell information
Utställningsverksamheten
Frågor har ställts om tryckeriutställningen är klar
snart. Det kommer dock att ta ytterligare tid
eftersom en rad ombyggnader måste göras för att
plats ska kunna skapas. Under våren har ett
intressant tillfälle uppkommit genom förmedling

Bo Kjellèn. Uppväxt i
Stockholm. F. diplomat, miljöengagerad.
Vice ordförande 19972010. Ansvarade för
föreningens vänprojekt
med Norwich.

Bertil Segerström.
Uppväxt i Lit men
uppsalabo sedan
länge, f. rymdforskningsingenjör. Sammankallande för föreningens valberedare.

av Pumphusets Vänner. Pumphuset ska få delvis
ändrat användande och plats saknas nu för ett
antal föremål. Vi får därför låna några betydelsebärande sakerr. De ska beredas plats för. Och
stadsdelarna Petterslund och Kungsängen ska
berättas mer samlat om längre fram. S:t Eriks
lervaruproduktion står också på tur. Och samarbetet med UNT ska fortsätta under hösten.

Kulturbärarträffen 29 maj
Det var en trevlig tillställning med bland annat
träning i lokal historiekunskap. Vi är alla
ambassadörer där vi finns och lite mer kunskap
kan vara bra redskap att ha med sig, sa Owe.
Vi mumsade förstås på smörgåstårtan. Detta
underlättades av de sångövningar som Svante
ledde. De kompletterades med klassiska
önskelåtar som Owe medförde texter till. Sexton
personer var vi. En del ’stamgäster’ räknades in
liksom en del andra intresserade och nyfikna.
Det här är en viktig del av föreningens ’puls’.
Styrelsen hoppas därför att fler kommer med!

Lite föreningshistoria
Beteckningen ’Kulturbärare’ började spontant
användas redan för ett femtontal år sedan. Då
saknade vi fast utställningsplats. Vi flyttade runt
utställningarna mellan olika tillfälliga lokaler
eller lagerplatser. De var då alltid monterade på
wellpappskärmar. Det handlade först bara om
mejeriets historia. Men då var det temat mycket
mer omfattande än det är idag. Det var tungt att
flytta och montera ner och upp. Sedan blev det i
takt med olika bidrag allt fler teman att ’bära’.
Utställningsansvarig är djupt tacksam för de
insatser Ove Lundgren, Bo Kjellén, Kurt
Grahn, Barbro Lindberg, Anders Damberg,
Torbjörn Andersson, Janne Nilsson, Sigvard
Söderström, Kjell Karlsson, Dick Jansson,
Jan Winberg, Tomas Swenson liksom
bortgångna Monica Fridenman, Gunnar och
Ingegerd Jansson, Ingemar Andersson,
Lennart Sjöberg och Lars Sandström gjort,
för att bara nämna några.
Mellan flyttbestyren samlades vi några gånger
per år till samvaro och räknade ’klämskador’.
Ibland så festligt som på ’lokal’ och ibland, som
exempel, i källaren på Nannaskolan eller i den
rivna brandstationen eller på Dragarbrunnsg 13.

informationsansvarig för att hämta vår riksförening ArbetSams årskatalog med hundratals besöksobjekt i det arbetslivshistoriska Sverige. Alla som
har internetuppkoppling kan dessutom ladda ner
denna fantastiska katalog från vår hemsida eller
från www.arbetsam.com

Utställningsvärdar behövs!
Som framgår av bifogade förslag till verksamhet
för 2017 så vill styrelsen fortsätta med utvecklingen av föreningens utställningsvärdar. Vi har
numera elva medlemmar aktiva som värdar. Men
det finns plats för flera. Och det är plats för
människor med helt olika bakgrunder. Vi kan
komma att anordna någon träff för att stödja
utveckling av värdskapet redan under hösten.
Anmälan till Barbro Lindberg, 018-40 24 76. !

Årsbidrag år 2017
Ansökan om verksamhetsbidrag lämnades in i
början av juni sedan styrelsen överlagt och beslutat om budget och verksamhet under 2017. Även
i årets framställning till Kulturkontoret framgår
att vi väntar oss ett högre bidrag än de 440 tkr
som legat stilla i flera år. De räcker ju enbart till
hyran och en föreningsförsäkring. Övriga kostnader täcks av frivilliga bidrag, medlemsavgifter,
uthyrningar av lokalen, ersättningar vid föredrag
och visningar och en del av resterna från Sparbanksstiftelsens utrustningsbidrag 2008. Detta
reduceras dock varje år och ger bara kortsiktig
lösning. En tröst är att medlemsavgifterna ökat!
Ett alternativ vore att bryta ut en del av verksamheten och göra projekt av detta för att kunna söka
riktade evenemangsmedel. Dock har vi förstått att
till exempel bokproduktion inte har utsikter att få
stöd. Vi har istället valt att söka hos olika fonder.
Med tanke på att den samlade volym arbete som
utförs ideellt i föreningen närmar sig två helårstjänster så känns det som att föreningen förtjänar
ett större stöd.

Fyra dagar i juli närmar sig!

Informationsansvarig rekommenderar

Hitills är det bara klart med teaterinslag på
torsdagarna när vi har öppet i juli. De fyra
dagarna är tisdag 12, torsdag 14, tisdag 26 och
torsdag 28 juli. Det kommer att framgå på
hemsidan och i annonsering framöver hur vi
lyckats. Men det blir guidningar som tidigare
utförda av olika medlemmar från värdgruppen.

Föreningens hemsida är rätt livligt besökt. Där
finns ett stort antal texter med historiskt innehåll
som Roland Agius och Torbjörn Hedberg framställt. Besök rekommenderas! Detsamma gäller
beträffande vår Facebook-sida där undertecknad
lägger ut glimtar ur verksamheten i föreningen
och en del allmänt industrihistoriskt material.
Idag får ett 50-tal medlemmar brev per post.
Anmäl gärna e-postadress till kassören!

Semestertips!
Det går utmärkt att komma till lokalen och
hämta tips på intressanta besöksplatser, när vi
har öppet. Man kan också kontakta

red. Lennart Göransson
lennart.goransson@telia.com 073-963 63 06

