
Höstsiffror från lokalen hittills

Augusti

11         Internt, styrelsemöte

13    2  Gäster Öppet hus

20 37  Föredrag om Tärnsjö Garveri

22   8  För. för kvinnors historia

24   1  Enskilt besök

27 16  Gäster Öppet hus

31 52  Upsala-Ekebysällskapet

        116  summa externa

September

  3      15  Gäster Öppet hus

  5       Internt, värdkurs

  8       Internt, styrelsemöte

  8  7  För. för kv. historia

  9  3  Teatercirkel

10       5  Teatercirkel

10     80  Antal kulturnattsgäster

13           Internt, produktionslaget

14      7  För. för kv. historia

15     1  Träff med Kulturnämndsordf.

17   10  Gäster Öppet hus

19          Internt, produktionslaget

20          Internt, produktionslaget

20   50  Upsala-Ekebysällskapet

24   18  Gäster  Öppet hus

     196  summa externa hittills

Medlemsbrev den 24 sep 2016
Organisationsnummer 817604-9057   Plusgiro 10 98 43 - 3
Ordförande: Owe Hedin, 018-42 52 51, 070-521 32 06
Kassör: Svante Brinkhagen, 070-639 11 29

INBJUDAN TILL KULTURBÄRARKVÄLL

ONSDAG DEN 5 OKTOBER

Föreningens medlemmar inbjuds till informell samvaro.
Vi bör sitta vid borden kl 18. Men lokalen är öppen för
mingel från kl 17.

Föreningens ordförande Owe Hedin ska presentera en del
mer eller mindre minneskrävande förhållanden som
antingen kan vara bra att ha i det uppdrag som ambassadö-
rer som alla medlemmar har möjlighet att utöva. Eller bara
användas till att berika livet i övrigt i denna stad som finns
på två sidor om en å.

Gäst får medtagas! Ett bra tillfälle att väcka intresse hos
presumtiva medlemmar.

Förtäring: Medtag valfri rätt och dryck. Föreningen står
för kokad potatis, bröd, ost, smör och kaffe med fika.
Utställningsansvarige kommer inte att medta
surströmming denna gång.

Anmälan: Meddela Owe helst före måndag morgon den 3
oktober! Ring 018-42 52 51 eller 070-521 32 06!
Eller maila till oweostina@bredband.net

Fortsatt om föreningens verksamheter

Öppet hus fortsätter som vanligt på helgfria lördagar. Och
vi hälsar också Lars-Inge Larsson välkommen som ny
värd!

Produktionslaget fortsätter i cirkelform. Tryckeritemat är i
fokus. Leif Yngwe jobbar med bildresearch och texter.
Vi andra har rivit en del i Spårvinkelutställningen som
måste komprimeras. Tillsvidare får de inlånade föremålen
från kommunens tekniska museum, Pumphuset, lagras. Vi
avser också med tiden att montera om landsbygdstemat.

Museets utställningar växer alltså. Owe, undertecknad
och kassör Svante träffade därför nyligen Kulturnämndens
ordförande Peter Gustavsson med anledning av de allt mer
knepiga ombyggnader vi måste göra för att få in nya teman.
Dispositionen i museet blir alltmer svåröverskådlig, vilket
nya besökare ibland framhåller. Eftersom intilliggande 203
kvm blir lediga närmaste månaderna hoppas vi på ett
ekonomiskt stöd för att kunna klara kostnaderna om vi får
överta den ytan. Då blir också väggöppningar nödvändiga.



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

Industriminnesföreningens dag. Lördag den 12
november räknar vi med att ha två föredrag och
två guidade visningar med medverkan av teater-
aktörerna som friskade upp våra industriminnen
på Kulturnatten med scener ur det industriella
Uppsala. Historia som inte får glömmas!

Fönsterrenovering pågår just nu i lokalen, vilket
tvingat fram en del tråkiga möbleringar. Det bör
vara klart till den 5 oktober.

Översvämningen i somras ledde till att det
förrådsutrymme vi disponerar i grannhusets
källare fick en del vattenskador. Inga dyrgrippar
förstördes dock. Men produktionslaget passade
på att köra bort en hel massa onödigheter. Bland
annat rekvisita från det stora teaterspel vi arrang-
erade på Waxala Torget hösten 2007.

Teatergruppen innehåller numera Kjell Weinius,
cirkelledare, Bo Sporre, Daniel Ahlm (flyttar
tyvärr från Uppsala i höst), Linda Johansson och
Cecilia Karlsson. Samtliga har meriter från
Uppsala Krönikespel.

Produktionslaget har utökats till sex personer så
att Bertil Segerström också ingår. Övriga är som
förut, Janne Nilsson, Kurt Grahn, Torbjörn
Andersson, Hans Eurell och utställningsansvarige
Lennart Göransson.

Brf Mejeristen befolkar sedan 2003 Kvarngärdet
33:1, dvs Kv. Tor, alias forna mejeriets plats. De
har bokat undertecknad som medverkande på sitt
årsmöte 2017. Spännande.

Kommande besök i vår egen lokal:

 28/ 9 Akademiska Sjukhusets Pensionärsfören.

19/10 Pumphusets Vänner

26/10 ’Träff Karl Johan’

15/12 Institutionen för ABM, Uppsala Universitet

En konduktörsutrustning efter en anställd på
bussbolaget är överlämnad. Det väcker ju genast
tankar på ett tema om trafik och kommunikatio-
ner i det industriella Uppsala....

En åldrad sätterimaskin kan få övertas från
UNT. Styrelsen och produktionslaget får ta sig en
kraftig funderare på detta.

En liten behändig tryckpress är skänkt tidigare
från Uppsala Segelsällskap. Den kommer att
ingå i tryckeritemat. Sedan tidigare har vi vilande
ett antal föremål från Jerk-Olof Werkmäster. De
kommer att exponeras i tryckeritemat givetvis.

UNT har överlämnat ytterligare en serie tidningssidor
i stort format där fascinerande reportage och artiklar
om Uppsalas historiska industrier kan läsas. De ska
monteras upp i anslutning till de nuvarande.

ArbetSams katalog för 2016. Det finns
fortfarande kvar ett antal exemplar av denna
fantastiska förteckning över en stor del av landets
arbetslivshistoriska visningsplatser. Kan hämtas
gratis vid besök. Eller för internetaktiva att ladda
ner från vår hemsida eller från
www.arbetsam.com

Föreningens innehållsrika hemsida. Det finns
möjlighet till och behov av medverkan där från
personer som har intressanta texter att bidra med.
Alltså antingen tips om litteratur eller fakta vi
inte uppmärksammat själva eller också egna
upplevelser från det uppsaliensiska industri-
samhället. Se detta som en uppmaning från
undertecknad och från webmaster!

Torbjörn nås via  torbjorn@hedberg-riis.se

Föreningens Facebooksida. Även där finns
möjighet att lämna in text eller reflektioner.
Gärna bilder som får publiceras.

Medlemsavgift för 2017. Redan f o m första
oktober kan man betala in avgift som ska gälla
för nästa år. Tipsa era vänner! Kassören hälsar.

Blir 150 kr för enskild, 250 för familj och 350 för
kollektiv medlem.

Dags planera julklappsköp! Vår boklåda rym-
mer Björn Ullhagens och Kersti Kollbergs senaste
bok förstås, ’Tärnsjö Garveri’ pris 250 kr. Men
mycket mera finns att välja på!

Där strök Repslagargatan med! Torbjörn Andersson kollar
och Janne Nilsson, Kurt Grahn och Hans Eurell river.


