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Föreningen Jöns Hendrikssons Minne

Föreningens verksamhet har under det gångna året "legat
lä9t", bl. a. studieci rkelarbetet.

Vad som däremot fungerat osedvanligt bra är utställningen i
Kulturhuset, föredragningarna där samt visningarna i
Prästgårdsparken. Allt f ler "bussar" och grupper har
efterfrågat just information och visning av KarlXl:s Stenar.
Ordföranden har som ansvarig ställt upp ti l l  90% och
gensvaret från våra besökare har varit ibland översvallande.
lnte minst dokumenterat genom de frikostiga bidragen i vår
sparbössa i utställningslokalen ( fråga kassören!).

Den L3l4-t0 hade vif.ö. besök av en manstark delegation
från komrnunens Kultur- och frit idsnämnd - ca 30 personer -
som, efter fika i caf6et, åhörde ett 45 min. långt föredrag av
ordf. och sedan tog en tur i parken. Det positiva intresset och
uppskattningen va r högst påtagligt!

Vid förra årsmötet fattades, efter votering principbeslutet att
aweckla utställningen i Kulturhuset. Något annat alternativ
har icke kunnat tas fram. Dock vid styrelsemöte den 29/4-LO,

beslöts att säga upp hyresavtalet med Kulturhuset - med
voteringsrösterna 3-2. Det innebär att utställningen skall vara

borta den sista juli ( 3 månaders uppsägningstid ).

Om parken kan sägas att bryggorna/spängerna är iytterst
dåligt skick och måste med det snaraste åtgärdas! |
fortsättningen bör inga grupper - helst - lämnas ensamma i
parken! Risk för olycksfall- genomtramp - är stor!
Skadeståndsskyldighet kan ivärsta fall då bli aktuellt l

lnformationsskylten vid ingången måste uppdateras så fort
som möjligt!

Föreningens ekonomiska stabil itet är god, om än inte lysande.
Förutsättningarna för sponsring är dock goda. Det skall vi
arbeta för!

Beträffande det praktiska arbetet i parken förutsätts klara
riktlinjer från Länsstyrelse och Länsantikvarie. Detta måste
klarläggas! Vem är skyldig att göra vad och var skall
föreningen komma in i bilden? Nu föreligger f.ö. en väl
underbyggd skötselplan. Ett kvalitativt arbete som ger oss,
och dem det berör, exakta direktiv. Utredningen
rekommenderas ti l l  läsning och finns ti l lgänglig på årsmötet,
eller efter förfrågan. Om så erfordras ges ytterligare

information vid å rsmötet.

Representant från Frosta hembygdsförening är inbjuden ti l l
årsmötet 1,4/6-LO för att utröna eventuellt samarbete
framöver.

| övrigt information på årsmötet.

Ordförande.


