
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2020 för  Vikers Hembygdsförening. 

 

 

 

Styrelsen har bestått av: Christer Gustavsson ordförande, Elin Evaldsson kassör, Björn Hagberg 
sekreterare samt övriga ledamöter Bo Eckhardt, John Perry,  Magnus Wesström, Malin Elvin. 

Ersättare Titti Hansson och Linnea Stark. 

 

Styrelsen har under året haft 5 st. styrelsemöten. 

Medlemsantalet i föreningen uppgår till 397 personer och då räknas familjemedlemskap som 2 
personer enligt Hembygdsförbundet vilket innebär att eventuella barn inte kommer med i räkningen. 

Årsmötet flyttades fram till 13/9-2020 på grund av den Corona pandemi som accelererat under 
våren. 

Som alla kommer ihåg pågick en Corona pandemi under hela året vilket gjorde att många av 
föreningens planerade och traditionella arrangemang fick ställas in. Dit hör Valborgsfirande, 
Midsommarfirande, Pubkvällar samt Julmarknad eftersom det var omöjligt att arrangera på ett 
säkert sätt. Pandemin har också gjort det svårt att med gott samvete samla till arbetsdagar m.m. 
eftersom det till och från under året funnits restriktioner för folksamlingar. 

 

Kulturveckan i Viker: Kunde däremot genomföras och var mycket uppskattat i ett mer eller mindre 
stängt samhälle. Det arrangerades under vecka 30 i samarbete med Svenska Kyrkan.  

Det inleddes på fredagen 17/7 med ”Dä låter i bärge”, en spelmansträff som Örjan Jansson ansvarade 
för och som var välbesökt. En bra start på Kulturveckan! 

Årets utflykt i bygden blev lite annorlunda då deltagarna tog sig med egen bil till Sandviks gruvfält för 
en guidad vandring med Helena Vilhelmsson. Bra väder och ca 30 deltagare.  

Hyttgruppen ordnade corona säker guidning vid Skrekarhyttans hyttruin och Pubgruppen serverade 
kolbullar till besökarnas belåtenhet. 

Under resten av veckan var det flera aktiviteter som café, veteranbilsutställning samt rockmusik vid 
Församlingshemmet, Lunchorgel med Marie J-son Nordenmalm som även spelade tillsammans med 
Regnbågskören på den avslutande Regnbågsgudstjänsten. 

Tipspromenad.  Under oktober månad fanns en tipsvandring uppsatt i Älvhyttan där alla inlämnade 
svar deltog i tävling med fina priser. 

 Pubgruppen har under 2020 tyvärr inte kunnat arrangera någon pubkväll men har varit ansvarig för 
kaffeservering vid ett par tillfällen under Kulturveckan.  



Hyttgruppen i Skrekarhyttans hyttruin. Har under året fortsatt arbeta med miljön runt ruinen som 
blir alltmer attraktiv och tillgänglig för besökare. Det pågår ständigt förbättringar och hela området 
är verkligen värt ett besök! Tyvärr blev kolarkojan förstörd efter en brand under hösten. Händelsen 
polisanmäldes av VHF. 

 Vikers Arkivet 

Det har varit få besökare i arkivet under året. Arkivet rymmer nu sammanlagt 43 samlingar. Arbete 

återstår med att få flera samlingar kontrollerade, märkta och dokumenterade. Av arkivkartonger 

märkta A till Ö (ca 130 st) är omkring hälften kontrollerade, sorterade och fått nya listor. Många 

släktforskare har hört av sig under året. Så en ny arkivkartong har gjorts med allt material som de 

bidragit med. 

På Facebooksidan Vikersbygden förr och nu har många personer varit mycket aktiva. Många foton och 

minnen har lagts in. Mycket av detta är sparat på arkivets extern minne.  

Ett antal digitala foton har sålts (340 Kr). 

Årets arbetstid med Vikers Arkivet har varit 413 timmar. 

Arkivansvarig är Astrid Andersen 

Föremålssamlingen på verkstadsvinden . Något större aktivt arbete har inte gjorts.  Några 

tillsynsbesök har gjorts. Föremålssamlingen har visats vid några tillfällen. Örjan Jansson har hjälpt till 

med detta. 

Ansvarig är Astrid Andersen 

Bygdeband: Bygdeband nås numera genom föreningens hemsida. Fortsatt arbete planeras under 2020.  

Ansvarig för detta är Astrid Andersen. 

Älvhyttans Bysmedja är i gott skick. Bälgen har lagats av Kennet Svensson, smorts in och Wendels 

bänk linoljats. Byggnaden klarar sig bra men borde rödfärgas igen. 

Under året har Andreas Sundin, Björkhagen (ny medlem) använt den för smide. Han har fixat en del 

där. Kodlåset är trasigt och har ersatts med ett vanligt nyckellås. Nycklar finns hos Astrid och Andreas 

Sundin 

Astrid Andersen ansvarar för skötseln och tillsyn. 

 

Linbastun i Älvhyttan är i gott skick och området runt om har röjts av Kennet Svensson och Astrid 

Andersen. Taket är utan sly.  Tillsyn görs av Astrid Andersen 

 
Älvhyttans Misssionshus: Huserar VHF.s arkiv som sköts av Astrid Andersen. Huset är i gott skick. 

Gruvsmedjan i Dalkarlsberg:  Har använts relativt lite under året.  Reparationsbehov finns löpande 
och det som är mest akut är reparation av skorsten.  

Vadmalsstampen: användes inte under året. Mindre renoveringsbehov finns samt röjning av sly runt 
hus är alltid aktuellt. 

Nya Vikers Station: Har inte använts men behöver lite upprustning. 

 

 

 


