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Verksamhetsberättelse för Undersviks hembygdsförening 2013
Föreningens styrelse har under året utgjorts av:
Ordinarie styrelseledamöter
Lena Bergkvist, vice ordförande, Kerstin Larsson, kassör, Karin Nilsson, sekreterare, Kersti Helander,
ledamot, Gunhild Persson, ledamot, Monika Zetterlund, ledamot, Katarina Wådell, ordförande
Revisorer:
Lars Berggren, Börje Lind, Olle Bergqvist (suppleant)
Valberedning: Eva Wengelin, Anneli Bergåkra
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda styrelsemöten. Kontakter mellan
styrelsemöten har skötts via e-post och per telefon. Arbetsmöten har hållits inför föreningens aktiviteter.
Skötsel och reparationer
Hembygdsföreningens tre fastigheter har haft tillsyn av bland andra, Åke Andersson, Silver-Lennart
Persson (Byvallen, Torsborg) och av Karin Nilsson, Lena Bergqvist (Olmats). Därtill har städning sköts av
bl a medlemmar i styrelsen och kaffebönorna.
Under sommaren har föreningen haft anställda personer för reparation av fönster i Torsborg och
Byvallen. Vi har även investerat i gräsklippare och röjsåg. På Svedåsen vid Hälsingeleden har föreningen
satt upp och bekostat informationsskylt på svenska och engelska. Den berättar om denna finnby.
Föreningen fick möjlighet att ha Moa Olsson Hallin, Simeå, som praktikant från Arbetsförmedlingen under
juni, juli, augusti. Det var värdefull hjälp vid sommarens arbete och aktiviteter - utvecklande för båda
parter.
75-årsjubileum med stipendier
I samband med utställningen Res med oss i tiden – tema metall och föreningens 75-årsjubileum
premierades med stipendium på 5 000 kronor till vardera två unga konstnärer i Undersviks socken,
nämligen guldsmeden Moa Olsson, Simeå och silversmeden Tomas Rutäng, Kyrkbyn.
Hälsingegården Olmats
Arbetet med datorisering av gårdens inventarium är avslutat. Vår hembygdsgård har fått en upplyftning
vad gäller presentationen av inventarierna. Detta arbete kommer att fortsätta under 2014.
Gemenskap i Undersvik
Under våren producerade vi fotoboken Gemenskap i Undersvik med bilder från både gångna tider och
nutid. Vi sålde under sommaren ca 400 ex.
Evenemang
Undersviks hembygdsföreningen ordnade sju större evenemang och tog emot besök i Olmats.
Evenemangen marknadsfördes förutom via hemsidan inbjudningar per internet även med en fyrsidig
broschyr i A5. Den delades ut i Arbrå, Vallsta och Undersvik. Sammanlagt tog vi hand om runt 1 000
besökare under sommaren. Föreningen tog även emot kyrkbesökare för gudstjänst. Vid samtliga
evenemang sålde och serverade kaffebönorna nybryggt kaffe och hembakat bröd.
Våra stora evenemang
Ljungs och Kamp Orsjö
Simeå kvarn – fotoutställning
Skogens musik vid Byvallen
Allsång i Östbergs loge

9 juni
15 och 16 juni
6 juli
24 juli

Metallhantverk för barn i gamla skolan
Res med oss i tiden – tema metall
utställning i vår hälsingegård Olmats
Vandring Byvallen-Harsa

29, 30, 31 juli
10-11 augusti
31 augusti

Medlemmar och sponsorer
Medlemsantalet var vid årets utgång 245. Medlemsavgiften har varit 50 kronor för ensamstående och 100
kronor för en familj. I föreningens sponsorprogram ställde 43 företag upp i utbyte mot ha sin logga på vår
hemsida och på skyltar i våra tre hus.
Hemsida
Föreningens hemsida www.undersvikshembygdsforening.se är välbesökt. Flera har kontaktat oss för att
få kunskap om gamla tider och bett om hjälp i sin släktforskning. Det gäller såväl personer boende i
Sverige som utomlands. Sedan november 2013 har vi även egen Facebook sida
Vi som gillar Undersvik. Här lägger vi i huvudsak ut gamla bilder. Läsvärdet är högt och snabbt.
Donationer och bidrag
Bidrag på 15 000 kronor ur Grycken-Nöungens regleringsfond bidrog till att vi kunde avsluta projektet
Inventarieuppdatering/datorisering i Olmats. En donation från Arbrå-Undersviks hushållsgille på 10 000
kronor tillföll föreningen med avsikt att användas till Jubileumsboken Gemenskap i Undersvik. Lars-Åke
Segerbring (90), född på Svedåsen, har donerat 50 000 kronor för att stötta vårt arbete i hans hembygd.
Ekonomi
Hembygdsföreningens ekonomi är god. 15 000 kronor har avsatts vardera till reparations- och
utrustningsfonden samt bok- och forskningsfonden. Styrelsen föreslår att årets resultat på 11 385,31
överförs i ny räkning.
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