
Snart har vi två tredjedelar av året bakom oss. Och, även under 2022 har 
Coronapandemin satt sina spår, om än i betydligt  mindre omfattning än under 

2020 och 2021. För vår hembygdsförening har det resulterat i ännu en 
framflyttad årsstämma, istället för den som vi skulle haft i mars välkomnar vi 

nu alla till årsstämma i samband med jubileumsfesten den 18 september. 

Kära hembygdsvän och 
hembygdsföreningsmedlem!

Medlemsbrev augusti 2022

Ibland är det lätt att tänka att en hembygdsförening bara är något som handlar om historia, stenyxor och mask-
ätna gamla träplogar. Men nej, en hembygdsförening kan vara så mycket mer!
Under våren har Uppsala kommuns tjänstepersoner, samhällsplanerare och områdesstrateg hört av sig och bett 
om hjälp med ökade lokalkunskaperna om Björklinge. Personal från stadsbyggnadsförvaltningen har varit på 
besök vid tre olika tillfällen, frågat, lyssnat och lärt sig mera om Björklinge, förr och nu. 
Vi hoppas det kommer något gott från detta, vi får väl se!

I april var Björklinge hembygdsförening värd för Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds 
årsmöte. Till värdskapet hör att ordna ett kulturprogram för årsmötets gäster och vi har guidat ett 80-
tal föreningsrepresentanter genom både museum och kyrka, inklusive de textila skatterna. Värdskapet 
innebar en hel del arbete, både för guider och serveringsgrupp, men vi har fått mycket beröm från 
gästerna, och flera vill komma tillbaka till museet med sina hemföreningar!

I övrigt har verksamheten kommit i gång och vi har kunnat mötas vid såväl 
Valborg som Nationaldag. Och även om traditioner ibland kanske kan 
kännas stela och påtvingade finns ett stort mått av trygghet och glädje att 
kunna ses på samma vis som förr. Förutom de vanliga programpunkterna 
har vi under våren städat både museum och kyrkstig, vi i styrelsen är tack-
samma och glada att så många engagerade medlemmar ställer upp och 
rycker in, med soppslev, motorsåg och sopkvast!



Föreningens hemsida uppdateras löpande och är ofta värd ett besök, nya 
foton och filmer, evenemang och aktiviteter eller något nytt gammalt 
intressant från bygden och dess människor. www.hembygd.se/bjorklinge
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Vi har gjort flera försök tidigare, nu är det dags att få jubileumsfesten i mål!

Hjärtligt och hembygdligt välkomna till 50-års kalaset 
söndagen den 18 september kl 13 på Björkvallen/Björkis

Dagen kommer att inledas med den försenade årsstämman. Dagordning, verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning kommer finnas på plats men även tillgängligt på hemsidan

(deltagandet i årsstämman är givetvis utan kostnad).

Efter årsstämman serveras en god och stärkande lunch innan jubileumsprogrammet startar. En 
gemytlig blandning av bilder och ord, minnen och framtidstankar, 

kaffe med sockerkick, lite allvar och mycket skoj. 
Till kalasets final har vi bjudit in artisten med de rimmande roligheterna, Jacke Sjödin.

Priset för medlemmar är 160 kr (lunch, fika och underhållning). Priset för medföljande 
ickemedlemmar är 360 kr. Det går bra att anmäla sig ända fram till fredag 9 september, så länge det 
finns sittplater kvar på Björkis! Märk inbetalningen med Jubileumsfest och namn på deltagare samt 

meddela om vegetariskt alternativ önskas och eventuella matallergier.

Björklingedagen 2022

2014 var första året som vi genomförde Björklingedagen på det här viset, med möjligheten för lokala 
företag och föreningar att visa upp sig. Efter två inställda pandemiår är vi nu tillbaka med full fart 

och rekordmånga deltagare! 
Vi gläds åt att så många företag, föreningar och organisationer passar på att presentera sig, på 

minimässan eller i sina egna lokaler. Uppsala kommun deltar och är på plats med Bygglovsrådgivning, 
Avdelning VA och områdesskydd och Landsbygdsutveckling. 

Björklinges storindustri Setra bjuder på guidad visning mitt i produktionen och det nya konstverket, 
Björklinge Bouleuterion kommer invigas offentligt kl. 12:30.

Vi hoppas förstås på riktigt bra väder och att många av er passar på att ta del av dagens program!

Vårt tidigaste bildbevis från en Björklingedag är krönikespelet med Agneta Horn från 1936 eller 1937. När hembygds-
föreningen sedan tog upp Björklingedagen i mitten av 1980-talet blev det med fokus på gamla tekniker och hantverk. 
Tvätta för hand, spinna och väva, separera mjölk och kärna smör. Smide, gengasved, spillerhyvel och mycket mer. 
Föremålen i museet kom till användning och skickliga kvinnor och män visade med glädje hur det skulle gå till. 


