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Detta har hant under 2020 

Arsmote i Scoutstugan den 15 mars 2020 
Det var ett 45-tal medlemmar som mott upp till arsmotet. Ul f Arbinger valdes till 
motesordforande. Efter sedvanliga arsmotesforhandlingar avslutades motet med kaffe och 
smorgastarta. Staffan Michelsson berattade for oss om hur de med ett gott samarbete med 
ovriga i bygden skapat Bergalivs Loftshus pa Asberget i Orbaden och hur deras 
framtidsplaner ser ut. 

Uthyrningar 
Ett mindre antal uthyrningar har genomforts pa Fornhemmet under aret. Av fern 
bestallda brollop har ett genomforts och de andra har flyttats fram till ar 2021 med 
hopp om att coronan harjat klart. Totalt har vi haft ca 20 preliminara bokningar men 
endast fern har genomforts. Vi far nu se hur hyresgaster tanker infbr kommande 
sommar om man flyttar fram sitt evenemang till ar 2022 eller inte. 

Upprustning av Scoutstugan 
Upprustningen av Scoutstugan ar sa gott som fardigstalld. Aterstar endast byte av armatur och 
malning av en vagg. 

Vard av foreningens byggnader och tomtmark 
Under 2020 har en grov inventering av underhallsbehovet pa vara byggnader gjorts av Lars-
Ake, Jan-Ake och John-Erik. Inventeringen visar ett ganska omfattande underhallsbehov som 
innebar stora arbetsinsatser och materialkostnader. 
Under 2010 gjorde Lansmuseet en motsvarande inventering och under 2011 slutrapporterade 
Lansmuseet sitt uppdrag. Sedan dess har endast smarre underhallsarbeten pa byggnaderna 
gjorts och behovet ar pataghgt. 
Under sommaren 2020 fick vi hjalp fran Kommunens Arbetsmarknadsenhet med malning av 
flera byggnader och graskhppning. De gjorde ett bra jobb med bra resultat. Lars-Ake har skott 
grasklippningen under ovrig tid. Jan-Ake har bytt stora delar av staketet langs Storgatan. 
Kulturradet har beviljat oss ett bidrag pa 70 000 kronor att anvanda for underhall av vara 
byggnader under 2021. 
Pa Lifstorpet och pa Kvar-Eriks har endast akuta reparationer gjorts. 
Underhallsarbetena pa byggnader och tomter kommer att intensifieras under 2021/2022. 

Projekt "Verkstans Vanner" 
For att sakra framtiden for de dokument som fortfarande firms lagrade i div. arkiv inom de 

byggnader som tidigare tillhorde Arbra Verkstad har ett bevarandeprojekt startats med namnet 
"Verkstans Varmer". 
Ulf Jansson, Lars-Ake och John-Erik har med gemensamma krafter samlat ihop de dokument 
som ar speciellt intressanta sasom avtal, personallistor, kassabocker, tekniska specifikationer, 
ritningar och broschyrer. Dokumenten beskriver industriutvecklingen i Arbra under nara 150 
ar. Risken bedomdes som uppenbar att dessa historiska dokument skuUe ga forlorade om 
ingen tog pa sig arkivansvaret. 
Nuvarande agare av fastigheten, familjen Haggeborg har pa ett mycket generost satt stallt 
lokaler till forfogande for dokumentsamlingen. I mitten av november visades samlingen upp 
men p.g.a. av coronarestriktioner blev antal besokare blygsamt. Arkivet lades i vila i vantan 
pa andrade villkor for grupparbeten. 



Arkivet 
Arkivet liar haft oppet for allmanheten en begransad tid under aret 2020 pa grund av radande 
pandemi. Under torsdagama som arkivet varit oppet har det kommit ca 5-10 personer till 
lokalen. Nagon storre arbetsinsats har inte kunnat genomforas nar det galler katalogisering 
och sortering av det material som finns liggande. 

Arbrakalendem har tagits fram aven i ar och delats ut gratis till samtliga hushall i 
Arbra-Vallsta omradet for 30:e aret i foljd, ca 2 300 exemplar. V i riktar ett tack till vara 
sponsorer/annonsorer samt till Karin Flodberg och Lars-Ake Svard for deras arbete med 
kalendem. 
Pa foreningens hemsida www.hembygd.se/arbra firms bl. a. ett stort bildarkiv med ca 16 000 
inscannade bilder fran orten men dar information kring bildema tyvarr saknas. Var for-
hoppning ar att vi far igang ett "Bild-cafe" for att fa in mer information till bildema. 

De fiesta av foreningens planerade aktiviteter har vi tyvarr tvingats stalla in pa grund av den 
radande coronapandemi. 

Projektet "Upplevelser fran foiT i tiden" for arskurs 2 lyckades vi genomfbra under September 
manad vilket var uppskattat av bade elever och larare. 

Kvar-Eriks. 

Ingen verksamhet har bedrivits pa Kvar-Eriks denna sommar pa grund av pandemin. 

Lifs-torpet, Orbaden 
Konstutstallningen pa Lifstorpet av lokala utstallare har varit valbesokt under sommaren trots 
pandemin. Intresse finns for utstallningar aven under nasta sommar. 

Arbra i mars 2021 

Aktiviteter under 2020 
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