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Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden. Även suppleanterna har regelbundet deltagit i
dessa. Ledamöterna har därutöver haft löpande kontakt i alla frågor som rör föreningen. En ständigt
aktuell fråga rör utbyggnaden av det s.k. Stabbygärdet som flera av styrelsens medlemmar aktivt
följer.
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 301 medlemmar. Medlemsavgiften var oförändrad 150 kronor.
Föreningen är fortsatt ansluten till Sveriges Hembygdsförbund och Upplands fornminnesförening och
hembygdsförbund.
Programverksamhet
Programkommitténs arbete hade även 2017 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.
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Programkvällar
1 februari
Kristina Berglund, arkitekt och tidigare ordförande i Vårda Uppsala pratade under
rubriken ”Hur kan Uppsala fortsätta att växa med attraktiva stadsmiljöer i samspel med det byggda
och gröna kulturarvet”.
8 mars

Årsmöte. Efter förhandlingarna berättade neuropsykolog Åke Pålshammar om hjärnans
vindlingar.

5 april

Antikvarie Barbro Björnemalm visade bilder och berättade om ”Sparade ögonblick.
Folkhemmets pressbilder”. Bilderna kom från Upplandsmuseets samlingar.

3 maj

Neuropsykolog Åke Pålshammar talade om minnet och hjärnan och om möjligheterna att få
ut så mycket som möjligt av minne och hjärna.

7 juni

Stadsdelsvandring under ledning av Ingrid Seeger som berättade om Rickombergas historia
och den pågående omvandlingen.

6 september

Musikafton med Lagga spelmän.

4 oktober Linné – ett geni i vår stad. Helena Harnesk hade klätt sig i sin 1700-talströja och berättade
om den fattiga studenten som gick hela vägen till en av historiens främsta platser. ”Gud skapade och
Linné ordnade”, ska han ha sagt, och ordningen gäller fortfarande.
1 november Kerstin E Wallin berättade om Hildur Ottelin; kvinnan som med egna medel som grund
skapade Rickomberga egnahem på en ödslig slätt i stadens utkant och blev den första kvinnan i
Uppsala stadsfullmäktige.
6 december

Året avslutades med luciatåg och julsånger med Kerstin Berglund vid pianot.

Övrig programverksamhet
Bakdagen ägde rum den 5 mars med musikunderhållning av Georgs orkester. Besökarna kunde njuta
av brödet från den vedeldade ugnen tillsammans med kaffe, te och choklad. Under gökottan den 7 maj
kunde fågelintresserade deltagare med vägledning av kunniga Roger Gyllin konstatera att fågellivet
fortfarande var rikt och livligt. Den 25 maj hölls gudstjänst i Stabby prästgård med predikan av Nils
Erik Åberg. Kyrkokören under ledning av Leif Hall svarade för skön sång. Stabbydagen den 17
september arrangerades som vanligt tillsammans med Gröna Sköna Stabby, drog många besökare och
gav ett välkommet bidrag till föreningens kassakista.
Prästgårdscaféet
Caféet kunde tyvärr inte hållas öppet i samma omfattning som föregående år sedan Irina Lysén hade
frånsagt sig uppgiften. Under september månad drevs det ändå av medlemmar och en betald
medhjälpare.
Reparationer och underhåll
En renovering av Söderblomska huset med en veranda och/eller ny fasad är önskvärd och offerter togs
in, men det är fortfarande svårt att se varifrån pengar kan ordnas. Brygghuslängan har blivit föremål
för dokumentation med bl.a. uppmätning och fotografering.
Under året arrangerades två arbetsdagar då medlemmar med liv och lust utförde arbeten såväl utomhus
som inomhus.
Uthyrningar
Uthyrningen av föreningens lokaler är utomordentligt viktig för föreningens ekonomi och
uthyrningsgruppen med sina fyra medlemmar spelar en viktig roll i uthyrningsverksamheten. Tack
vare uthyrningarna kan gården fortsätta vara en levande miljö till glädje för många.
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Den reviderade hemsidan uppdaterades och fungerar nu bra för såväl hyresgäster som föreningens
ansvariga.
Ekonomi
Under året amorterades liksom de närmast föregående åren 62 500 kr på föreningens lån i
Länsförsäkringar Bank. Räntekostnaden var 82 709 kr och räntenivån 3,9 %. Återstående låneskuld
per 2017-12-31 var 2 109 375 kr av det ursprungliga lånet från 2009 på 2 500 000 kr. Värdet på den av
föreningen ägda fastigheten Stabby prästgård med sina åtta byggnader och 8 000 kvm kan å andra
sidan beräknas till minst mellan 6 och 7 miljoner kr. Uthyrningsverksamheten inbringade 846 515 kr,
vilket är en ökning med drygt 30 000 kr jämfört med 2016. Intäkterna från caféverksamheten blev
emellertid mindre än budgeterat. Föreningens likvida medel per 2017-12-31 uppgick till 417 880 kr,
en viss förbättring (ca 37 000 kr) jämfört med föregående årsskifte. Inberäknat kundfordringar men
minus leverantörsskulder uppgick kassabehållningen 2017-12-31 till ca 425 000 kr.
Tack
Slutligen vill styrelsen framföra sitt hjärtliga tack till alla funktionärer och övriga medlemmar som
under verksamhetsåret 2017 på många olika sätt har verkat för föreningens bästa.
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