.

~"i~,~,

"'~/

..:
--o

",

""

~

'.

-c

.Bondkyrko
hembygdsförening
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2015

Styrelse efter årsmöte 4 mars och konstituerande möte
Ordförande& kassör RogerGyllin
Vice ordförande
HelenaHarnesk
Sekreterare
KerstinE. Wallin
Övriga ledamöter
Stig Brink, Gunilla Hellberg,UlfHellman, HåkanZillen
Suppleanter
GöranFällman,Nils E. Åberg
Övriga funktionärer och arbetsgrupper
Revisorer
Åke Bergbom,AsaThulin Carlbaum
RevisorssuppleanterGunBjw:emalm,Mats Hallor
Valberedning
Maria Wo1d-Tmell (sammankallande),
IngerLedunger
Programkommitte Elsa Carlss~n,Anita Höistad,Maria Wold-Tmell
Värdinnor
Monica B~
LenaFlock, KerstinGauffin, Kicki Hellman
Hemsidesansvarig Maria Wold-Troell
Konferensansvarig Anita Höistad
InformationsansvarigKerstin E. Wallin
Cafeansvarig
Irina Lysen
Bygg-grupp
GöranFällman,HelenaHarnesk,Ulf Hellman,Håkan Zillen
Trädgårdsgrupp
Inger Ledunger,Vem Sandström
Uthymingsgrupp
Görel Bergman-Claeson,
Stig Brink, HelenaHarnesk,
Gunilla Hellberg, Ulf Hellman
KontaktpersonmedUppsalakommun
HelenaHarnesk
Kontaktpersonmed GrönaSkönaStabby Ulf Hellman
Anställda
Ekonomiassistent
Vaktmästare

SusannaSundström(100%)
EnriqueRivas (100%)

Styrelsenhar haft tio protokollfördasammanträden.
Även suppleanterna
har regelbundet
deltagiti dessa.Ledamöternahar därutöverhaft löpandekontakti alla frågor somrör
föreningen.
Lokalbokningar,bokföring, bokslut, deklamtion,löneutbetalningar,kontanthantering,
medlemsregistreringm m harpå ett högstförtjänstfull sättsköttsav SusannaSundström.
Visningar av husen,överlämningaroch syn av lokalernamåndag-fredagsamtenhelg i
månaden,städning,gräsklippningochallmänfastighetsskötselharpå ett omdömesgilltsätt
sköttsav EnriqueRivas.
Medlemskap
Föreningenhadevid åretsslut 360 medlemmar(2014: 368;2013: 369;2012:409).
Medlemsavgiftenvar oförändmd150kr. Föreningenvar i sin tur liksom underen lång
följd av tidigare år medlemi SverigesHembygdsförbundochi Upplands
fornminnesföreningochhembygdsförbund.Avgiften till dessabådaföreningarvar 13 kr
respektive4 kr per föreningsmedlem,totalt 6 120kr. Föreningenhadeocksåliksom
tidigare sin hembygdsförsäkringgenomSverigesHembygdsförbund.
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.Programverhamhet
Programkommittenhadesomvanligt sattsammanett rikt och varieratprogrambestående
av delsprogramkvällarpå onsdagarna,
delsövrig programverksamhet.
Ganskamångaickemedlemmardeltog vissaprogramkvällar.Dessabetaladegenomprogramkommittens
försorg ett inträdeom 40 kr/kväll.
Programkvällar
Under åretarrangeradesåttaprogramkvällar(inklusive årsmötet).
4 februari
Jan Sternerberättadeom Rickomberga,Erikslund och Stabby
samtvisadesin nyutkomnaskrift i ämnet.
4 mars
Årsmöte.DäreftertaladeHelenaHarnesköver ämnet"Stabby
prästgårdoch vi som ägeroch sköterden".
1 april
Luthageni mitt minne.HelenaHarneskberättadeochvisadebilder.
6 maj
En kväll om Olpf Thunman:poet,artist, levnadskonstnär.
CarlGöranEkerwald.presenterade
Thunmani ord ochbild ochAllan
Rohdeframförde'EvertTaubeshyllning till Thunman.
2 september JonasJonsonberättadeom gästfriheteni Stabbyprästgårdpå Nathan
Söderblomssatt
tid med
utgångspunkt
i sin bok "Jag är baraNathan
Söderblom,
till tjänst".
.
7 oktober

Centrumi Mellanöstern.Maria Wold-TroelI berättadeochvisade
bilder från resori Iran.
4 november Uppsala-Bild,pressfotografii Uppsala.Barbro Björnemalm,
antikvarievid Upplandsmuseet,
berättadeochvisadebilder.
9 december Luciatågochjulsångermed klass 4 D i Eriksskolan.Vid pianot
Kristina RydbergPettersson.

PrOgramkvällarna
var genomgående
välbesöktaochuppskattade.Till dettabidrog i hög
grad ocksåvärdinnornaskaffe ochhembaktabröd.
Övrig programverksamhet
Bakdagen,då bröd efter gammaltreceptfrån Karlholmsbrukbakadesi vedeldadugn, var
somvanligt förlagd till första söndageni mars.Georgesorkesterunderhöll.Arets gökotta
med RogerGyllin somledareägderum 3 maj. Kristi himmelsfärdsdag14 maj hölls
gudstjänsti Stabbygården.
Nils Erik Åberg predikade.Leif Hall med kyrkokör
medverkade.Den 3 juni gjordesenvandring genomgamlaochnya Rickombergamedan
AgnethaPetterssonberättadeom husen.Specielltför i år var enresatill Söderblomsspelet
i
Trönö i Hälsingland4juli. Initiativtagareochledarevar Nils Erik Åberg, somockså
förhandlade:framett förmånligt biljettpris. 21 medlemmardeltog i resan.Stabbydagen
i
samarrangemang
med GrönaSkönaStabbyoch flera andraorganisationerägderum 20
septemberochrönte sedvanligtstoruppslutning.Årsmötet,gökottanoch Stabbydagen
uppmärksammades
med artiklar i Luthagsnytt.

Prästgårdscafeet

Cafeethöll öppetsöndagari augustioch september.Det drevs av Irina Lysenmed hjälp av
enungdomsanställd,ochmångamedlemmarbidrog med hembakatbröd. Cafeetvar som
tidigare mycket uppskattatav bådeföreningsmedlemmar
ochandrabesökare.
Reparationeroch underhåll
Den störstaåtgärdeni fråga om reparationerochunderhållgällde de uråldriga
elinstallationerna.Det gjordesen total genomgångav fastigheten,ochmodernaradiatorer,
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.automatiska
säkringarochjordfelsbrytareinstallerades.Tydliga beskrivningarav
säkringarnaanslogs.Det tidigare såstörandereläeti Stabbygården
ersattesmed entyst
variant. En modem,strömsnålbelysningmonteradespå ladväggen.Elgenomgången
medfördeenbetydandekostnadmenvar nödvändigoch utgör eninvesteringpå lång sikt.
Två övriga större åtgärdervar att denunderföregåendeår påbörjadereparationenav ladans
nederkantavslutadesoch att enåkgräsklippareinköptes.Garagetjusteradesså att
gräsklipparenskulle få platsdär.
Två arbetsdagarorganiserades,
15 maj och25 oktober.Vid bådatillfällena deltogungefår
ett dussinföreningsmedlemmar.
Vid arbetsdagen
i maj måladesladansnederdelliksom ett
antalmeterstaket.Denved somlängelegatstapladvid detgamlaavträdethadeavlägsnats
varför taketpå dennabyggnadkunde borstasrent ochfasadernamålas.Syrener
planterades,endöd alm avlägsnades,
trädgårdsmöblerslipadesocholjadesoch kasserat
byggmaterialm ro, somunderen följd~v år samlatsundertaketvid ladansgavel,
transporterades
till tippen.Vid arbetsdagen
i oktoberstorstädades
bådeStabbygårdenoch
Söderblomskahuset.
\.
\.
\

I Stabbygårdens
tamburplaceradesen extravägg för att ge bordenen egenplats. I samband
med dettasattesocksånya, tidstrognatapeterupp i tamburen.
Uthyrningar
Uthyrningarnaav prästgårdenslokalerfortsatte2015 att vara av centralbetydelseför
föreningensekonomiochintäkternanåddeför första gångenöver 700 OOO-kronorsstrecket.
En bidragandeorsaktill de ökadeintäkternavar att vissaprisjusteringarför Stabbygården
och Söderblomskahusetgjordesunderhösten.Underhösteninfördesocksåett nytt
grafiskt systemför att göralokalbokningarnaenklareochtydligare.Uthyrningarna
utgjorde somalltid enviktig del av föreningensallmännapolicy att prästgårdenskavara en
levandemiljö till glädje för många.Verksamhetenfungerademycketväl, mednöjda
hyresgäster.

Ekonomi
Arets resultatframgår av resultatrapporten
ochbalansrapporten.
Styrelsenönskartillfoga
någrakommentarer.Bruttointäkternaför uthyrningarnauppgick,avrundat,till 703 000 kr
(2014: 668 000 kr; 2013: 630000 kr; 2012: 672 000 kr; 2011: 654 000 kr). Av dessa
svaradeliksom varje tidigare år fr o m 2010 ladan för 70 500 kr medanårshyranför
brygghuslänganhöjdesfrån 3000 kr till 6 000kr. Bruttointäkternaför konferenservar 35
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.Tack

Slutligenvill styrelsenframföra sitt hjärtliga tack till alla funktionärerochövriga
medlemmarsomunderverksamhetsåret
2015på mångaolika sätthar verkat för
föreningensbästa.

RogerGyllin

Gunilla Hellberg

HelenaHarnesk

Kerstin E. Wallin

Ulf Hellman

HåkanZillen
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GöranFällman

Stig Brink

Nils Erik Åberg
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