
Verksamhetsberättelse 2020 

 

Ordförande har ordet 

”Det konstigaste året i mitt liv”, sa någon häromdagen och syftade naturligtvis på det som drabbade oss i 
februari 2020 nämligen insikten om hotet av en pandemi, förorsakat av det så kallade coronaviruset, och som 
fortfarande håller oss i ett järngrepp. Tänk om vi då hade kunnat föreställa oss att det skulle bli så omfat-
tande, ta så lång tid och innebära så mycket ovisshet, sorg och smärta samt begränsa oss i vår vardag. För 
Vaksala hembygdsförening medförde pandemin att i princip all verksamhet lades på is efter rekommenda-
tioner från Sveriges hembygdsförbund den 12 mars. Det mesta sköts då upp för framtiden. Det kändes 
sorgligt men alldeles nödvändigt. 

Med tanke på det ovan anförda ser 2020 års verksamhetsberättelse ganska mager ut. Nu hoppas vi på bättre 
tider och önskar givetvis att livet snart återgår till det normala. Idéerna finns lagrade och längtan efter att träf-
fas och umgås igen är mycket stor. Därför känner jag ändå tillförsikt inför framtiden. Jag hoppas att vi alla 
snart kan mötas och arbeta tillsammans för vår hembygd Vaksala.  

För Vaksala hembygdsförening 

Anna Christina von Schantz 

Ordförande 

Sammanträden och föreningsmöten 

Styrelsen har under 2020 haft 6 protokollförda möten, varav ett var ett extrainkallat möte den 14 mars för att 
behandla en fråga om arrendekontrakt för brandbilsgaraget. Antalet medlemmar var den sista december 251. 

P.g.a. pandemin och senareläggande av årsmöte har styrelsen under det gångna året varit densamma som år 
2019: Anna Christina von Schantz ordförande, Micael Tallberg vice ordförande, Ulf Schmidt sekreterare, Rolf 
Westin vice sekreterare, Karin Winberg kassör, Margreth Sjögren vice kassör, ordinarie styrelsemedlemmar 
Krister Ericsson, Åke Englund och Jan Winberg samt ersättare Carl-Birger Sveidqvist och Bodil Jansson. 

Revisorer har under det gångna året varit Kjell Danielsson och Åke Andersson (Harberget) och ersättare 
Anders Eklöf. 

Vaksala hembygdsförening har under det gångna året deltagit i olika möten arrangerade av Upplands forn-
minnesförening och hembygdsförbund och Länsforskningsrådet, både fysiska möten och digitala. 

 



Något om verksamhetsåret 2020 

Årsmötet, planerat till den 21 mars 2020, inställdes och medlemmarna meddelades genom e-post och genom 
uppringningar av styrelsemedlemmar från och med den 13 mars. 

I påskbrevet till medlemmarna informerades om att det mesta av verksamheten var uppskjuten tills vidare. 
Detta beslut togs formellt genom e-postkontakt mellan styrelsemedlemmarna. I påskbrevet efterlystes gamla 
kakrecept från Vaksala och några medlemmar kontaktade styrelsen efter det. Materialet som inkom, kommer 
senare att bearbetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviagruppen avslutade under tidiga våren arbetet med skriften ”Svia. En by i förvandling”. Försäljningen 
startade i mars och har varit framgångsrik. 

Arrendekontrakt för brandbilsgaraget undertecknades 20 april efter ett enhälligt beslut av styrelsen den 14 
mars att acceptera Uppsala kommuns erbjudande om 25 års arrendetid. 

Flagghissning av Upplandsflaggan vid Lilla skolan för att markera vår- och sommarsäsongen gick av stapeln 
lördagen den 2 maj med en i enlighet med gällande restriktioner begränsad skara medlemmar, 8 personer. 

 



 

Lilla skolans trädgård fick den 11 maj olika växter från parken på Åby gård, skänkta av vår tidigare ordfö-
rande Anna-Gretha Eriksson. Rosor, akleja m.m. planterades i trädgården den 12 maj. Under hösten plantera-
des en ansenlig mängd lökväxter. Arbetsgruppen har träffats en gång i veckan från tidiga våren till senhösten. 

En bidragsansökan till Hilding Kjellmans hembygdsfond om medel för upprustning av brandbilsgaraget 
sändes den 28 juni. Ansökan beviljades tyvärr inte. 

Ett yttrande från Vaksala hembygdsförening till kommunen om Vaksala kyrkskolas eventuella rivning, 
sändes den 30 juni. I vårt yttrande framfördes att vi önskar bevara skolan. 

 

 

Brandbilsgaragets tak renoverades under somma-
ren och hösten, då de gamla takpannorna byttes ut 
mot nyare. Några frivilliga under ledning av Kjell 
Samuelsson träffades och arbetade under hela 
sommarhalvåret en gång i veckan. Genom fina 
donationer kunde hembygdsföreningen hålla renove-
ringskostnaderna nere. Den första arrendeavgiften 
bekostades av en medlem.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fotoutställning i Vaksala kyrkcentrum anordnades av hembygdsföreningen i samarbete med Vaksala 
församling. Utställningen pågick den 15 - 29 november. Gamla bilder från olika delar av socknen togs under 
oktober och november fram av en liten arbetsgrupp. Totalt kom 120 intresserade personer till den corona-
anpassade utställningen. Som tack för gott samarbete överlämnades ett exemplar av hembygdsföreningens 
alla skrifter till Svenska kyrkan och Vaksala församling. 

Odlingsgruppen har trots pandemin genomfört odlingsåret. Skörden var tyvärr mycket dålig, så året måste 
räknas som ett ”nödår”, i stor kontrast till det mycket lyckade 2019, vilket avspeglar de realistiska förhållan-
dena i gången tid. Deltagit har 6 personer och arbetstimmarna uppgår till ca 70. 

Ett stort och varmt tack framförs till: 

 Alla våra enskilda medlemmar som genom uppmuntrande brev och telefonsamtal och genom direkta 
möten framfört sitt stora stöd till Vaksala hembygdsförening.  Tack för att ni fortsatt vill stödja oss 
och tror på framtida verksamheter 

 Alla i styrelsen, kommittéerna, Lilla skolan-gruppen, odlingsgruppen, brandgarage-gruppen, reviso-
rerna, valberedningen och ombuden, som fortsatt och trots försvårande omständigheter gett sitt stöd i 
arbetet för Vaksala hembygdsförening 

 Vaksala församling och Svenska kyrkan för gott samarbete 
 Vuxenskolan för gott samarbete 

Ett särskilt tack framförs till: 
 Oscar och Inez Ehns minnesfond för värdefullt verksamhetsbidrag 
 Medlemmar och andra som generöst överlämnat penning- och materialbidrag   


