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Verksamhetsberättelse för Undersviks hembygdsförening 2018
Föreningens styrelse har under året utgjorts av:
Ordinarie styrelseledamöter: Solveig Andersson, kassör, Lena Bergkvist, vice ordförande, Karin Nilsson,
sekreterare, Birgitta Hallin Olsson, ledamot, Monika Zetterlund, ledamot, Katarina Wådell, ordförande
Revisorer: Lars Berggren, Börje Lind, Olle Bergqvist (suppleant)
Valberedning: Anneli Bergåkra, Jörgen Aspenberg
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda styrelsemöten. Kontakter mellan styrelsemöten har
skötts via e-post, mms och telefon.
Skötsel, reparationer, inventarier
Hembygdsföreningens tre fastigheter – Byvallen, Torsborg och Olmats har haft tillsyn av styrelsen och bland andra
Åke Andersson, Silver-Lennart Persson och Henry Eriksson. Därtill har städning skötts av medlemmar i styrelsen
och Kaffebönorna. Inga reparationer har behövt göras på våra hus. Bollnäs kommun har bidragit till att sly har röjts
kring Byvallenstugan samt sett till att här tills vidare finns huggen ved till värme och grillning.
Publikation
Föreningen gav i början på sommaren ut den fjärde boken i serien om Undersvik – Gårdar i Undersvik. Samtliga
fyra böcker finns arkiverade hos Sveriges sex universitetsbibliotek samt Kungliga biblioteket
Evenemang
Undersviks hembygdsföreningen ordnade sex större evenemang och tog emot separata besök i Olmats under
sommarhalvåret. Evenemangen marknadsfördes via hemsidan, Facebook, Byanytt. Ljusnan har vid flera tillfällen
följt upp vårt arbete med artiklar i tidning. Sammanlagt tog vi hand om runt 450 besökare under sommaren. Vid
samtliga evenemang sålde och serverade kaffebönorna kaffe, hembakat bröd och böcker.
Fluren tog emot drygt 1 200 personer under Skogens dag 17 juli och delade ut kulturpris på 20 000 kronor till
Silver-Lennart Persson, Söromåsen.
I vårt arbete inom förening har även ingått att svara på förfrågningar via mail från personer som bedriver
släktforskning.
Sommarens sex större evenemang
10 maj Gökotta i Byvallen, 6 juni Med Olmats in i framtiden, Undersviks kulturarv i mobilen, 7 juli Jaktdag i Slakteriet
tillsammans med Thomas Bergqvist och hans jägare, 16 juli Skogens dag på Fluren, 25 juli Sing-a-long - Allsång på
Östbergs loge, 8 sept Kulturarvsdag i Olmats
Därutöver medverkade vi vid Bokmässan på biblioteket i Bollnäs den 20 oktober och fick mycket uppskattning.
Medlemmar och sponsorer
Medlemsantalet var vid årets utgång 95 personer – en ökning med 11 % från 2017. Medlemsavgiften har varit 100
per person. I föreningens sponsorprogram ställde 49 företag upp i utbyte mot att ha sin logga på vår hemsida och
på skyltar i våra tre hus.
Hemsida, Facebook
Föreningens hemsida www.undersvikshembygdsforening.se är välbesök liksom vår
Facebooksida med namnet Vi som gillar Undersvik. Personer som gillar vår sida har ökat ytterligare till närmar sig
1000 personer.
Flytt av hembygdsgården
Ett omfattande och viktigt arbete under 2018 har varit skapa förutsättningar för att flytta hembygdsgården, vars
arrende går ut 15 september 2019. Tomt inköptes i Kyrkbyn mitt emot Stiftsgården och kyrkan, där gården
HansNils stod före branden 1926. Henry Eriksson lade ner stort arbete på att röja den igenvuxna tomten och att
tömma logen från 1830. Efter kontakter med Bollnäs kommun och länsmuseet i Gävle startade arbetet med att
ordna finansiering av flytten på 1,5 miljoner kr. I december stod klart att Bollnäs kommun kommer att bidra med
500 000 kr, länsstyrelsen med 906 000 kr och Undersviks hembygdsförening med 156 000 kr.
Ekonomi
Styrelsen föreslår att årets resultat på 8 164 kronor överförs i ny räkning.
Undersvik 2019-01-10
Katarina Wådell, ordförande

