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Verksamhetsberättelse för Frösåkers Hembygdsförening 2020
Styrelsen avger följande berättelse för verksamhetsåret 2020
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Vice ordförande Berit Mattsson
Sekreterare Tommy Sjölander
Kassör Leif Björklund
Ledamot Torbjörn Forsman
Ledamot Lennart Ekström
Ledamot Bo Eriksson
Suppleant Ragnhild Sjögren
Suppleant Margaretha Jakobsson
Suppleant Anna Ström
Revisorer Lennart Andersson och Anders Öhrn
Valberedning Sten Lindholm, sammankallande och Lennart Sundberg
Ansvarig för:
Fastighetskommitté Bo Eriksson

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 sammanträden. Årsmöte i februari med 37 medlemmar
närvarande. Antalet medlemmar vid årets slut var 290 personer, 2019 (294).
Ett medlemsblad har getts ut.

Ekonomi
Föreningens löpande intäkter (främst medlemsavgifter och servering) blev 48 tkr vilket är ungefär den
nivå de brukar ligga på. Kostnaderna för el, vatten, försäkring, medlemsblad samt avgiften till
Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund mm blev 58 tkr, också det den vanliga nivån.

Arbete med löpande underhåll utförs främst av medlemmarna men det finns alltid kostnader för
material (virke, färg mm). Till det kommer alltid en del oförutsett. Under året har till exempel
Löflingska gården målats om. Underhållskostnaden för året blev totalt 8 tkr

Den större insats som var planerad under året gällde Markatorpet. Men då vi till följd av Covid 19
legat lågt med större gemensamma arbeten så kommer arbetet– förhoppningsvis-att kunna genomföras
under 2021.

Digitalisering av Östhammars tidning har fortskridit under året medförande kostnader för lön, sociala
avgifter och försäkringar. Detta projekt innebär ingen ekonomisk belastning då det fullt ut finansieras
via bidrag från Arbetsförmedlingen samt Östhammars kommun. Under 2020 har projektet till och med
gett ett litet överskott i och med att arbetsgivaravgifterna sänktes några månader på grund av Covid
19.

Sammantaget blev underskottet för året 9 tkr mot budgeterat 30 tkr.

Vid året ingång fanns likvida medel på 260 tkr. Under året har vi fått bidrag från Östhammars
kommun för kommande skyltning vid Hembygdsgården samt från Carl G Beck-Friis Stiftelse för
Naturvård och Hembygdskultur avseende planerat iordningställande av Didricssonska loftboden.
Sammantaget med årets underskott gör dessa bidrag att likvida medel vid årets slut ökat till 312 tkr.

Fastighetsunderhåll
Tyvärr har coronan dämpat verksamheten en hel del men vi har arbetat på efter bästa förmåga. Vid
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hembygdsgården har Löflingska blivit helt ommålad med kassör Leffe i spetsen. Taket till
farstukvisten har rensats från barr och grenar.

Markatorpet hade vi nog tänkt att vi skulle ha gjort något åt i år, men icke.  I alla fall har vi av Hargs
Bruk fått stockar från ett rivningsprojekt som de haft. Stockarna har med hjälp av Lennart Ekström
och hans skogstraktor, Kalle Ingemarsson och undertecknad flyttats till torpet och ligger nu väl
emballerade och väntar på att få ett nytt liv i den lilla matboden. Även taket ska renoveras och få nya
pannor.

Östhammars första motorbåt, som ägdes av Tor Schram, har legat i lidret i Didricsonska och lite
blockerat. Den båten är nu flyttad till en förrådsbyggnad som ägs av Börje och Peter Nilsson,
Hanneberg. Stort tack till er för att vi får förvara klenoden där tillsvidare. När båten nu är flyttad kan
vi göra huset mer tillgängligt och användbart. Inte minst skolsalen, som ligger en trappa upp, behöver
en liten upprustning och det känns som det finns villiga händer till det.

Det görs en enorm arbetsinsats av Gunilla som regelbundet och troget klipper gräset och fejar med det
mesta så att hembygdsgården riktigt glänser. Hon ser och vet vad som ska göras!

Arbete med textiler i Garvaregården
Ett omfattande arbete med textilerna på övre planet i Garvaregården har under året genomförts av
Anna, Ragnhild, Margaretha och Vivi. Textilerna har gåtts igenom/vädrats/plockats om/tvättats och en
inventarielista har skapats. Märkning av textilierna återstår. Det är dålig luft i Garvaregården och
någon form av luftförbättring måste göras.

En liten linodling har drivits och skördats. Linet är under beredning.

Två visningskvällar av Hembygdsgården
Genomfördes 28/8 och 4/9. Temat var båda gångerna visning av husen och kaffeservering var ordnad.
Ca 20–25 personer per tillfälle. En förskolegrupp har besökt hembygdsmuseet.

6/6 Nationaldagsfirande
Det traditionsenliga firandet fick ställas in p g a den rådande pandemin. Föreningen ordnade
kaffeservering utomhus med avstånd mellan borden. Museibyggnaderna var öppna och värdar såg till
att det inte gick in fler personer åt gången, än att det gick att hålla avstånd. Tyvärr ösregnade det och
det kom inte fler än ett 20-tal besökare.

Hembygdsgården, sommaraktivitet
Tyvärr kunde inte hemvändardagen genomföras detta år hellermed anledning av restriktionerna. Under
sommaren provades ett samarbete med VisitRoslagen med guidning av Hembygdsområdet.
Vi kommer att fortsätta att utvärdera samarbetet och hoppas kunna hitta former som gör att vi kan ha
fler aktiviteter och samtidigt avlasta styrelsen.

Gåvor, under året har föreningen erhållit:
1 ex av Östhammars Tidning från 1892 Givare okänd
Skrivbord efter sjökapten Gustaf Lundin Ingegerd Björk/Lars Jansson
20 ex av ”Inventering av fasta fornminnen i Börstil” Valö Hembygdsförening
Limpkniv Stefan Jangenfalk
Hantverkshyvlar Gun Morin
3 gamla fotoalbum (många foton från Östhammar) Familjen Eriksson, Braxenbol
Bokhylla till Löflingska Jan Schnell
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Pottstol blå Solveig Eriksson
Dokumentation från Börstilsgruvan (pdf) Börje Nilsson
Dokumentation om Barkö bränneri Mats Bergström

Några övriga gåvor från Stefan Jangenfalk bedömdes lämpliga till nästa sommarauktion:
Amerikaskiftnyckel, dymlingsborr och fårsax

Kultur i vården
Föreningen har 2 gånger under året deltagit i kommunens äldrevårdsaktivitet ”Kultur i vården” på
Edsvägen 16. Några medlemmar har visat bilder och berättat om gamla Östhammar. Ingen aktivitet
under hösten beroende på pandemin.

Digitalisering av Östhammars Tidning
Digitalisering av Östhammars Tidning har pågått i 5 år. 62 år (42 000 sidor) är klara. Återstår 13 år
med årgångarna från början på 1900-talet (ca 8 000 sidor), som är svårarbetade pga att pappret börjar
vittra sönder. Arbetet har fortgått med hjälp av ”Daglig verksamhet” i kommunens regi (under våren)
och med en tidsbegränsad 50%- anställning. Under året har 11 år digitaliserats. Via föreningens
hemsida är tidningarna publicerade. Under våren ordnade biblioteket en arbetsplats som är avsedd för
att kunna läsa gamla Östhammars Tidning digitalt.
Slutord från ordföranden
När många organisationer, företag och föreningar har lidit svårt i sviterna av restriktionerna som
implementerats under 2020 har vår förening klarat sig förhållandevis bra. Vi har lyckats genomföra
många av de projekt vi hade inplanerat och även några nytillkomna. Det underlättar med de stora
ytorna och de många olika husen på hembygdsgården och vi kan hålla god distans. Det är också det
som gör att vi hoppas kunna genomföra åtminstone några inplanerade aktiviteter under 2021. Ingen
kan förutse vad 2021 för med sig men med förhoppning om minskad smittspridning och färre
restriktioner hoppas jag att våra verksamheter kan återgå till något som liknar det normala, även om
det kommer att ta tid. Styrelsen och jag vill också passa på att tacka våra medlemmar och alla som
ideellt ställer upp och hjälper oss på så många olika sätt. Ni är otroligt värdefulla och jag hoppas att vi
ses under året.
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Tommy Sjölander, sekreterare Lennart Ekström, ledamot Torbjörn Forsman, ledamot

…………………………………………
Bo Eriksson, ledamot
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