DAGORDNING
vid Lövsta Bygderåds årsmöte 2019-03-17, kl. 14

1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
2. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelseberättelse och ekonomisk berättelse
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet
7. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
(Nuvarande: Lars Olof Krohn)
8. Val av tre styrelseledamöter och tre suppleanter för en tid av 2 år samt ev. fyllnadsval
Ledamöter:
I tur att avgå: Claes Rudberg, Nils Patric Larshamre.
(Med ett år kvar: Lars-Gösta Hellberg, Ingemar Nilsson, Barbro Nyberg,)
Suppleanter:
I tur att avgå: Barbro Holmstedt, Gertrud Andersson, Ann-Kristne Svärd)
(Med ett år kvar: Lillemor Lindgren, (suppl.), Astrid Boström, (suppl.)
9 Val av 2 revisorer och 2 suppleanter
(Nuvarande; Ordinarie: Ulf Lindberg och Anders Mårtensson. Suppleanter: Björn
Skeppström)
10 Val av gruppledare i kommittéer
Kommitté:
(Nuvarande):
Kommitté:
(Nuvarande):
Folkmusik
Lillemor Lindgren
Skyttverkstaden Nils Patrik Larshamre
Kultur
Vakant
Arkiv
Lars-Gösta Hellberg
Naturstigen Gert Ove Hallberg
Redaktion
Lars Olof Krohn
Smedbostad Gertrud Andersson
11 Val av ombud till regionalt förbund
(Nuvarande: Lars Olof Krohn, Kerstin Gåvermark, Lili-Ann Klavné, Gertrud Andersson
Ann-Kristin Svärd)
12 Val av 3 ledamöter i valberedning
(Nuvarande Gert-Ove Hallberg)
13 Fastställande av årsavgift
Styrelsen föreslår årsmötet att behålla nuvarande årsavgift (100 kr) oförändrad.
14 Behandling av styrelsens förslag
a. Styrelsen föreslår ett förtydligande i stadgarna §3 punkt 9: Val av 2
revisorer och 2 suppleanter. … med tillägget ”för en tid av 1 år”
b. Styrelsen föreslår årsmötet besluta att avsätta medel (20 000 kr) för
volontärvårdande åtgärder
15 Övriga frågor
16 Avslutning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
för Lövsta Bygderåd
Nedanstående personer har ingått i styrelsen:
Ordförande:
Vice ordf.:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:
Suppleanter:

Övriga funktionärer:
Revisorer, ordinarie:
Revisorsuppleant:
Valberedning:
Arkivgrupp:

Gruppledare kultur:
Folkmusik:
Naturgrupp:
Smedsbostad:
Skyttverkstaden:
Redaktion för Lövstabygden:

Lars-Olof Krohn
Ingemar Nilsson
Helena Ericson-Wik (adjungerad)
Claes Rudberg
Lars- Gösta Hellberg, Nils Patric Larshamre &
Barbro Nyberg
Gertrud Andersson, Barbro Holmstedt, Ann-Kristine
Svärd, Lillemor Lindgren & Astrid Boström.

Ulf Lindberg & Anders Mårtensson
Björn Skeppström
Gert-Ove Hallberg
Lars-Gösta Hellberg (sammankallande), Inger Ljung,
Helena Ericson-Wik, Lars-Olof Krohn, Claes
Rudberg, Ingmar Fröjd, Göran Rydén & Erik
Broström.
Vakant
Lillemor Lindgren (sammankallande)
Gert-Ove Hallberg (sammankallande)
Gertrud Andersson (sammankallande)
Nils Patric Larshamre (sammankallande)
Lars-Olof Krohn (ansvarig utgivare), Barbro Nyberg,
Nils Patric Larshamre, Lars-Gösta Hellberg, Helena
Ericson-Wik, Ingemar Nilsson.

Ombud vid möten i regionalt hembygdsförbund: Kerstin Gåvemark, Lili-Ann Klavne, Gertrud
Andersson, Lars-Olof Krohn & Ann-Kristine Svärd.

Styrelsen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2018:
Föreningens medlemsantal uppgick till 322 personer.
Årsmöte hölls den 18 mars kl 14.00 i smedsbostaden.
Bygderådet har under året haft 6 protokollförda styrelsemöten. En planeringsdag hölls
söndagen den 14 januari.
Ett nr av skriften Lövstabygden har givits ut och ett Nyhetsbrev har sänts ut.
Ekonomi
Föreningens resultat för 2018 gav ett litet överskott på 2 171 kr. I anslag har föreningen
fått 50 000 kr från Region Uppsala, 10 000 kr från Tierps kommun och 22 320 kr från
Studiefrämjandet
Fonderingen till minne av MaryAnn Olarsbo uppgick till 31 100 kr. Till minnet av Karin
Wendin erhöll föreningen gåvor vilka sammanlagt uppgick till 8 450 kr. Totalt fick
föreningen också frivilliga gåvor från medlemmar och besökare på 21 424 kr.
Föreningen har haft 2 anställda på 50 % för vilka arbetsmarknadsstöd har utgått under
året. Personalkostnaderna för dessa uppgick till 324 487 kr och de totala bidragen,
inklusive handledarersättning, blev 317 202 kr
Nytillträdde kassören utvecklade kontoplanen till att innefatta verksamhetsområden för att
få bättre översikt över respektive enhets intäkter och kostnader.
Smedsbostaden
Stugträffar i princip varje tisdag.
Smedsbostaden hölls öppen under påsken samt fyra dagar per vecka på sommaren
(tisdag, torsdag, lördag & söndag) 23/6 – 5/8 kl 13-16 & dagligen 6-12/8 kl 13-16
(Vallonbruksveckan).
I trädgården hade man även i år ett par hönor.
Gertrud deltog i cirkelledarkurs i på Sf i Tierp i april.
Kvinnfolket hade en föreställning för Odd Fellow-kvinnor 8/5.
Några berättar/musik-kaféer har ägt rum under året. I mars underhöll Lövsta spelmän.
Den 29 april hölls minnesstund över Karl-Bertil Holmstedt och Hans Skytt för att hedra
minnet av dem. Sylvia och Ann-Kristine höll i trådarna för ett berättarkafé, men
filmvisningen med Kvinnospelet till MaryAnns och Allans minne ägde rum i Gamla
skolan. Under hösten hade Christer Wesström tagit plats i smedsbostaden under rubriken
”Språk i språket”.
Smedsbostaden har i vanlig ordning tagit emot ett antal kaffegrupper under året.
Under Kulturarvsdagarna höll smedsbostaden öppet fredag-söndag. Tyvärr få besökare.
Under v 37 ägde Kulturarvstrappan rum och alla elever i åk 7 i Tierps kommun besökte
smedsbostaden för information.
Under julmarknaden 8-8/12 hölls stugan öppen och man serverade fika.
Sammanlagt besöktes smedsbostaden av 1776 personer under året. Några av besökarna
var frikostiga med bidrag.

Arkivet
Bruksarkivet har haft öppet för besökare och forskare varje helgfri onsdag kl 10-15.
Bruksarkivet har under året haft en person anställd med lönebidrag och en person har
arbetat på arkivet genom en s.k. extratjänst. En volontär har arbetat under besöksdagarna
och en har arbetat med arkivets bibliotek.
Under sommarmånaderna var arkivet öppet mån-tors för utställningsbesökare. V 33 var
dock arkivet stängt.
Arkivet har haft arkivmöten ca en gång i månaden under året
Carin Pohl har som volontär sorterat och klassificerat böcker och uppsatser som har med
bygden och historia att göra och fått ordning på arkivets bibliotek.
Junars skönlitterära böcker har sålts till antikvariat i Karlholm då de ej har något att göra i
vårt bibliotek. Inkomsten kom arkivets kassa till del.
Arkivet övertog dator från stiftelsen med ett InDesign-program och har köpt in en bättre
begagnad kopiator för 10 000 kr.
Inger deltog i cirkelledarkurs i på Sf i Tierp i april.
Riksarkivet firade 400 år i den 19 april och Lars-Gösta, Helena och Ingmar F deltog i
aktiviteterna på Landsarkivet i Uppsala och åt födelsedagstårta.
Inger transkriberade all text i den gamla kokboken från Gimo bruk och Helena skrev ut
samtliga recept på datorn. Alla recept finns nu utskrivna och samlade i en pärm.
Skolelever från Uppsala väntades in vid vårterminsslutet, men de kom aldrig upp på
arkivet.
Kopierade handlingar rörande ryssbranden 1719 har bundits in.
Under sommaren visade arkivet på kokboken och dess recept i salongen och i korridoren
fanns en lite utställning om Gamla Lövstaprofiler.
Arkivet hade gaturpratare ute vid gaveln hela sommaren för att locka in spontanbesökare.
Under våren kom förfrågan från TV-programmet Det sitter i väggarna om dokument
rörande Harviks gård vid Österbybruk. Under maj månad kom två arkivarier på besök och
gick igenom dokumenten. Den 18/6 skedde inspelning med Christopher O’Regan i
Gimoarkivet. Programmet gick på svt under hösten.
Arkivet åtog sig ett uppdrag att transkribera gammalt dokument åt en privatperson. Inger
jobbade med detta i några veckor och arkivet fick ett arvode om 8 000 kr.
Riksarkivarien Karin Åström Iko gjorde ett semesterbesök på arkivet.
Den 4/8 var det vernissage på kokboksutställningen på arkivet. Inger, Helena och Ulrika
skötte det medan Lars-Gösta deltog i invigningen av Vallonbruksveckan i Karlholm.
Under Vallonbruksveckan arbetade Jan Olsson på arkivet och hjälpte besökare med
släktforskning.
Under Vallonbruksveckan publicerade UNT tre artiklar om arkivet.
Under augusti månad hade arkivet besök av personal från belgiska ambassaden.

Under Kulturarvsdagarna (7-9/9) hade arkivet öppet kl 14-16. Tyvärr få besökare.
V 37 ägde Kulturarvstrappan rum och samtliga elever i åk 7 i Tierps kommun besökte
arkivet där de fick info om arkivet, spela ett kort rollspel och prova på att transkribera
gammal text.
Under september månad drabbades arkivet av en fluginvasion och fick tillkalla Nomor via
FSV.
Den 20/9 guidade Lars-Gösta en grupp släktforskare från Bålsta på arkivet.
Den 27/9 guidade Lars-Gösta Stiftelsen Leufstas styrelsemedlemmar på arkivet.
Under hösten har arkivgruppen diskuterat scanning av kartor i samarbete med bl.a.
Carolina Rediviva och Folkrörelsearkivet.
Söndag 2 september höll Erik Broström en kortkurs i arkivering för Inger, Helena och
Carin.
Professor Göran Rydén (som även ingår i arkivgruppen) har vid två tillfällen under hösten
tagit med sig forskare från Uppsala universitet plus framstående utländska forskare för att
visa upp arkivet och Lövstabruk.
En professor från Örebro universitet visade intresse för Nordahls dagbok och har fått de,
av MaryAnn Olarsbo och Inger Ljung, transkriberade dagböckerna (1884-1925)
översända via e-post.
Lars-Gösta har släktforskat för en privatpersons räkning och arkivet har fått ta emot en
summa pengar för det arbetet.
Arkivet har under år 2018 haft 631 besökare varav 62 forskare. En minskning från året
innan. Beror kanske på det varma och torra vädret som rådde under sommaren.

Skytts snickarverkstad
Snickarverkstaden hade öppet under påskhelgen och många besökare hittade dit.
Under sommaren höll snickarverkstaden öppet onsdagar och söndagar kl 13-15.
Nya föremål har inkommit och Lasse Nyström har dokumenterat dem.
Under sommaren publicerade UNT och Norra uppland två artiklar om verkstaden.
Under Lövstadagarna i juli deltog snickarverkstaden och erbjöd snickarverkstad för barn.
Under Vallonbruksveckan var verkstaden öppen alla dagar i veckan, men hade tyvärr få
besökare.
Verkstaden har under året haft frivillig entré och 1000 besökare.
Stiftelsen Leufstas styrelse guidades av Lars-Gösta i verkstaden den 27/9.
Snickarverkstaden hade ej öppet under Kulturarvsdagarna 7-9/9.
Under julmarknaden den andra advent hade verkstaden öppet kl 13-15.
Under året som gått har rekrytering av nya guider tagits upp ett antal gånger då flera
volontärer inte orkar med längre.

Kulturstigarna
Naturstigens informationstavlor har varit i dåligt skick under året och besiktades under
sommaren och man tog beslut om att renovera tavlorna under vintern 2018-19.
Beslut om att industristigen skall dras om har tagits och SFV har givit klartecken till
omdragning.
Lövstabygden
Lövstabygden har under året utkommit med ett nr. Ett nyhetsbrev via e-post har även
skickats ut till medlemmar som anmält e-postadress.
Aktiviteter och arrangemang
Vårlunch för volontärer i Bygderådet ägde rum i gamla skolan fredagen den 13 april. 38
personer hade anmält intresse.
Grönsakslandet smedsbostaden 12 juni. Medlemmar hjälptes åt att gräva upp ogräs och
återstående perenner i grönsakslandet vid smedbostaden för att istället anlägga gräsmatta
då landet har växt igen och sett illa ut en längre tid.
Studieresan gick under året till Engelsberg och Avesta.
Bruksvandringarna gjordes i vanlig ordning i samarbete med Stiftelsen Leufsta. De
avslutades bl.a. i smedsbostaden, bruksarkivet och i snickarverkstaden där föreningens
medlemmar tog över från Stiftelsens guider.
Lövstadagarna 7-8/7. I snickarverkstaden fick barnen prova på att såga, hyvla och
snickra och i smedsbostaden fick barnen höra om hur barnen hade det på mormors eller
mormorsmors tid.
Vallonbruksveckan inföll 4-12 augusti. Årets tema var Välkommen världen.
Karlholmsbruk var värdbruk under 2018. Jan Olsson från Sällskapet Vallonättlingar fanns
tillgänglig mån-fre i Bruksarkivet för att hjälpa intresserade besökare att släktforska.
Kulturarvstrappan. Lövsta bygderåd deltog i Kulturarvstrappan i Tierps kommun.
Samtliga elever i åk 7 besökte Lövstabruk och fick besöka smedsbostaden och arkivet.
Övriga aktiviteter var herrgårdsvisning och quiz i bruket.
Plantering. Lars-Gösta och Helena planterade enar runt konstverket av Hertha Hilfon i
herrgårdsparken i maj månad. Konstnärens önskan från början varit att just enar skulle
omringa konstverket. Förfrågan om hjälp med plantering kom från Karl Johan Eklund.
Frukostmöte. Vid frukostmöte som ägde rum i värdshuset 24/5 framkom önskemål om
fler bänkar i bruket. Både boende i bruket och turister kan behöva sätta sig ner en stund
och vila. Efter diskussion framkom att 16 bänkar som Bygderådet äger och förvarar i
Skytts snickarverkstad skulle sättas ut i bruket. Lars-Gösta tog på sig ansvaret att sköta
detta och det föll ut väl under säsongen. Många uppskattade de extra viloplatserna.
Storytelling. Gertrud Andersson och Lars-Gösta Hellberg deltog i Konsultutredningen
Storytelling den 15 augusti tillsammans med företrädare från SFV. Projektet handlade om
att skapa berättelsemodeller och företaget Keystone i Göteborg stod för arbetet.

Julmarknad ägde rum 8–9 december. Smedsbostaden serverade kaffe och Skytts
snickarverkstad höll öppet.
Ny bok om Lövstabruk utkom under julmarknaden och Bygderådet erhöll 72 ex gratis
från Leufsta- & Cahmanorgelns vänner. Boken finns till försäljning på arkivet och i
smedsbostaden och priset är 100 kr.
Årsmötet 18 mars 2018
Mötet beslutade att:
- I enlighet med revisorernas förslag, ge styrelsen full ansvarsfrihet för år 2017.
- Avsätta 20 000 kr till studieresor för ledamöter i styrelsen och volontärer i
Bygderådets grupper.
- Att årsavgiften 100 kr kvarstår.
- Att utse Karl-Bertil Holmstedt till hedersmedlem.
Övrigt
Bygderådet har under året:
Via ideellt arbetande medlemmar och anställda tagit hand om sammanlagt 3407 besökare.
Haft ett gott samarbete med Statens Fastighetsverk, Stiftelsen Leufsta och brukets övriga
aktörer.
Varit medlem i: Sveriges Hembygdsförbund, Upplands Fornminnesförening och
hembygdsförbund, Länsforskningsrådet i Uppsala län, Föreningen Bergslagsarkiv, Lövsta
bygdegårdsförening, Föreningen Leufsta- & Cahmanorgelns Vänner.
Representerats av Lars-Gösta Hellberg som suppleant i styrelsen Föreningen Leufsta &
Cahmanorgelns Vänner.
Inger Ljung har varit anställd på halvtid på arkivet av Bygderådet och Helena EricsonWik har under större delen av året haft en s.k. Extratjänst genom Af.
Styrelsen vill härmed framföra ett stort och varmt tack till alla som engagerat deltagit i
föreningsarbetet, arbetat med smedsbostaden, Leufsta Bruksarkiv, kulturstigarna och
snickarverkstan. Ett stort tack även till alla som skänkt penning-gåvor, föremål, bilder och
skrifter m.m. till Bygderådet.

Lövstabruk 19 februari 2019

Lars-Olof Krohn

Claes Rudberg

Lars-Gösta Hellberg

Barbro Nyberg

Nils Patric Larshamre

Ingemar Nilsson

LÖVSTA BYGDERÅD
ÅRSREDOVISNING 2018

Resultaträkning (kr)

2018

2017

Intäkter
Försäljning/lokaluthyrning
Bidrag Arbetsförmedlingen
Övriga bidrag
Medlemsavgifter
Gåvor
Minnesgåvor K Wendin
Totala intäkter

67 600
317 200
90 100
33 100
21 400
8 500
537 900

000
400
300
100
800
0
320 600

Kostnader
Lokal (hyra, drift)
Personalkostnader
Övriga kostnader
Finansiella kostnader
Totala kostnader

48 400
324 600
162 600
100
535 700

46 700
165 100
25 500
1 800
338 300

2 200

-17 700

2018

2017

315 500
91 700
407 200

0
386 600
386 600

Skulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Fondering M A Olarsbo
Summa skulder

8 500
9 700
31 100
49 300

0
0
30 900
30 900

Eget kapital
Årets resultat
Balanserat resultat
Summa eget kapital

2 200
355 700
357 900

-17 700
373 400
355 700

S:a skulder & eget kapital

407 200

386 600

Årets resultat

Balansräkning (kr)
Tillgångar
Fordringar
Kassa bank
Summa tillgångar

56
148
25
32
58

