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Bondkyrko hembygdsförening 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 

Styrelse efter årsmöte den 9 mars 2016 och konstituerande möte 

 Ordförande & kassör Roger Gyllin 
 Vice ordförande Helena Harnesk 
 Sekreterare Kerstin E Wallin 
 Övriga ledamöter Stig Brink, Ulf Hellman, Håkan Zillén 
 Suppleanter Göran Fällman, Gunilla Stenkula, Nils E. Åberg och Gunilla Överby  

Övriga funktionärer och arbetsgrupper 

 Revisorer Åke Bergbom, Åsa Thulin Carlbaum 
 Revisorssuppleanter Gun Bjuremalm, Mats Hallor 
 Valberedning Maria Wold-Troell (sammankallande), Inger Ledunger 
 Programkommitté Elsa Carlsson, Anita Höistad, Maria Wold-Troell 
 Värdinnor Monica Brink, Lena Flock, Kerstin Gauffin, Kicki Hellman 
 Hemsidesansvarig Maria Wold-Troell 
 Konferensansvariga Kicki Hellman, Monica Brink 
 Informationsansvarig Kerstin E Wallin 
 Caféansvarig Irina Lysén 
 Bygg-grupp Göran Fällman, Helena Harnesk, Ulf Hellman, Håkan Zillén 
 Trädgårdsgrupp Inger Ledunger, Vera Sandström 
 Uthyrningsgrupp Görel Bergman-Claeson, Stig Brink, Helena Harnesk, Gunilla Hellberg, 

Ulf Hellman 
 Kontaktpersoner Uppsala kommun: Helena Harnesk och Ulf Hellman  
 Kontaktperson Gröna Sköna Stabby: Ulf Hellman 

Anställda 

 Ekonomiassistent Susanna Sundström (100 %), 
 Vaktmästare Enrique Rivas (100 %) 

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden. Även suppleanterna har regelbundet deltagit i 
dessa. Ledamöterna har därutöver haft löpande kontakt i alla frågor som rör föreningen.  

Bokningar, bokföring, bokslut, deklaration, löneutbetalningar, kontanthantering, medlemsregistrering 
m.m. har på ett förtjänstfullt sätt skötts av Susanna Sundström. 

Visningar av husen, överlämningar och syn av lokalerna måndag-fredag samt en helg i månaden, 
städning, gräsklippning och allmän fastighetsskötsel har på ett förtjänstfullt sätt skötts av Enrique 
Rivas. 

Medlemskap 

Föreningen hade vid årets slut 324 medlemmar (2015: 360; 2014: 358; 2013: 369; 2012: 409). 
Medlemsavgiften var oförändrad 150 kronor. Föreningen är fortsatt ansluten till Sveriges 
Hembygdsförbund och Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund för vilket vi betalade 
totalt 6 480 kronor.  
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Programverksamhet 

Programkommitténs arbete hade även 2016 lett till ett varierat och intressant program med dels 
programkvällar på onsdagarna, dels övrig programverksamhet. Relativt många icke-medlemmar deltog 
i vissa programkvällar och betalade genom kommitténs försorg 40 kr/kväll i inträde. 

Programkvällar: 

2 februari Omi Söderblom Mohammar, domare vid Svea hovrätt och författare till boken I 
skuggan av Nathan, om Nathan Söderblom, berättade om sin farfar och visade bildspel.  

9 mars Efter årsmötesförhandlingarna berättade S Å Bylund, medlem av styrelsen i Föreningen 
Vårda Uppsala, om stadens bebyggelse och stadsomvandling. 

6 april ”Myrbergs veranda”: Gunilla Westermark, barnbarnsbarn till professor Otto Myrberg, 
samt Pia Lind och Meta Edin berättade och visade bilder.  

11 maj ”De farliga böckerna”: Ulrika Knutson berättade om våra svenska tryckfrihetslagar som 
är de äldsta i världen.  

1 juni Vandring längs Fyrisån med Helena Harnesk. 

7 september Katarina Ek-Nilsson berättade om samarbetet mellan Institutet för språk och 
folkminnen och UNESCO. Det handlar om vårt kulturella arv: seder och bruk, traditioner m.m. 

5 oktober  Staffan Klingspor på dragspel underhöll med musik och sång från när och fjärran. 

2 november ”Inte bara arsenik” – Olle Matsson berättade om gifter och giftmord i deckare och 
annan skönlitteratur. 

7 december Luciatåg och julsånger.  

Programkvällarna var som vanligt välbesökta och uppskattade. Värdinnornas kaffe och hembakade 
bröd var en inte oviktig bidragande faktor. 

Övrig programverksamhet 

Bakdagen ägde rum den 6 mars med musikunderhållning av Crescent City Jazz. Besökarna kunde 
njuta av brödet från den vedeldade ugnen tillsammans med kaffe, te och choklad. Den 5 maj hölls 
gudstjänst av Nils Erik Åberg under medverkan av Leif Hall och kyrkokören. Under gökottan den 15 
maj kunde fågelintresserade deltagare, under ledning av Roger Gyllin, konstatera att fågellivet 
fortfarande var rikt och livligt. Stabbydagen den 18 september arrangerades som vanligt tillsammans 
med Gröna Sköna Stabby. Den drog många besökare och gav ett välkommet tillskott – drygt 17 000 
kronor netto – till föreningens kassakista. 

Den 16 februari invigdes en mindre utställning i Stabbygården om prästgårdens siste arrendator Carl 
Skoog, hans familj och gårdsmiljön. Utställningen är permanent. 

Prästgårdscaféet 

Caféet höll öppet från den 22 maj till 25 september. Det drevs även 2016 av Irina Lysén med hjälp av 
en ungdomsanställd och verksamheten gav ett betydande ekonomiskt bidrag till föreningens 
verksamhet (ca 40 000 kr netto, Stabbydagen oräknad). Besökarna kunde, tack vare många 
medlemmars flitiga bakande, njuta av hembakat bröd vilket var mycket uppskattat. Caféet är mycket 
populärt både bland medlemmar och besökare 
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Reparationer och underhåll 

Sedan elinstallationerna åtgärdats under föregående år fanns det nu inga akuta behov av större insatser. 
En renovering av Söderblomska huset med en veranda och/eller ny fasad är önskvärd och offerter togs 
in. Frågan är nu varifrån finansieringen ska kunna ordnas.   

Under året arrangerades två arbetsdagar, den 25 maj och den 28 september. Totalt 30 medlemmar 
deltog med liv och lust i arbetena såväl utomhus som inomhus.  

Uthyrningar 

Uthyrningen av föreningens lokaler är utomordentligt viktig för föreningens ekonomi och drog under 
året in 792 000 kronor. Det var en kraftig uppgång jämfört med föregående år, och berodde delvis på 
att priserna då höjdes. Tack vare uthyrningarna kan gården fortsätta vara en levande miljö till glädje 
för många. 

Under året sjösattes en reviderad hemsida som gjort att bokningar nu är lättare att se och mer 
överskådliga för alla.  

Ekonomi 

Årets resultat framgår av resultatrapporten och balansrapporten. Under året amorterades 62 500 kr på 
föreningens lån i Länsförsäkringar Bank. Den av revisorerna på årsmötet 2016 efterlysta 
nerförhandlingen av räntan på lånet skedde under våren, från 4,6 % till 3,9 %. Den av revisorerna på 
årsmötet 2016 likaså efterlysta stabiliseringen av föreningens likvida medel anser vi oss i stort sett ha 
uppnått. De likvida medlen uppgick vid årsskiftet 2016/17 till 380 000 kronor. Det är dock ingen 
tvekan om att en förstärkning av föreningens kassa ändå är önskvärd.  

Tack 

Slutligen vill styrelsen framföra sitt hjärtliga tack till alla funktionärer och övriga medlemmar som 
under verksamhetsåret 2016 på många olika sätt har verkat för föreningens bästa.  

 

Roger Gyllin  Helena Harnesk Stig Brink  

Ulf Hellman               Kerstin E Wallin Håkan Zillén 

Göran Fällman Gunilla Stenkula Nils E Åberg   

Gunilla Överby 

 


