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Styrelsearbete
Styrelsen har haft 9 stycken protokollförda sammanträden. Även suppleanterna har regelbundit
deltagit i dessa. Ledamöterna har därutöver haft löpande kontakt i alla frågor som för föreningen. En
ständigt aktuell fråga rör utbyggnaden av de så kallade Stabbyfälten som flera av styrelsens
medlemmar aktivt följer.
Bokningar, bokföring, bokslut, deklaration, löneutbetalningar, kontanthantering,
medlemsregistrering mm 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 325 medlemmar. Medlemsavgiften var 150 kr/år men höjs from 2020
till 200 kr. Föreningen är fortsatt ansluten till Sveriges Hembygdsförbund och Upplands
fornminnesförening och hembygdsförbund.
Programverksamhet
Programkommitténs arbete hade även 2018 lett till ett varierat och intressant program med dels
programkvällar på onsdagar, dels övrig programverksamhet. Relativt många icke-medlemmar deltog i
vissa programkvällar och betalade genom kommitténs försorg 40 kr/kväll i inträde.
Programkvällar
7 februari

Mats Wahlberg, docent i nordiska språk, särskilt ortnamnsforskning, talade under
rubriken ”Stabby, Nyvla, Torgnygatan och Blomgatan”, om namn i norra Bondkyrko
socken.

7 mars

Årsmöte. Efter förhandlingarna presenterade Peter Strand och Maria Klefbäck sitt
arbete med tidningen ”Luthagsnytt”.

4 april

Socionom och författare Eileen Rönnlund Holmgren berättade om svår fattigdom,
grovt våld och om kvinnokraften inom familjen.

2 maj

Frida Rångtell, doktorand på institutionen för Neurovetenskap vid Uppsala universitet,
berättade och gav goda råd om hur vi kan förbättra vår sömn.

13 juni

Pomolog och redaktör Mattias Iwarson berättade och visade oss runt i landets enda
kvarvarande undervisningsträdgård, Seminarieträdgården.

5 september Vispoetisk afton. Vännerna Guertsen och Teodorsson bjöd på ett urval ur vår stora
visskatt av Taube, Vreeswijk och Allan Edwall.
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3 oktober

Ulrika Knutson, journalist och författare, berättade om Den förargliga Elin Wägner,
beundrad och fruktad av sin samtid.

7 november

P O Sporrong, SAR, berättade och visade bilder om utbyggnaden av Uppsala.

5 december

Inför Julen. Julstämning med Luciatåg och julsånger

Övrig programverksamhet
Bakdagen ägde rum den 4 mars med musikunderhållning av Georgs orkester. Besökarna kunde njuta
av brödet från den vedeldade ugnen tillsammans med kaffe, te och choklad. Under gökottan den 6
maj kunde fågelintresserade deltagare under vägledning av kunnige Roger Gyllin konstatera att
fågellivet var rikt och livligt. Den 10 maj hölls en gudstjänst i Stabby prästgård med predikan av NilsErik Åberg. Kyrkokören under ledning av Gunilla Norlin svarade för skön sång. Stabbydagen den 16
september, arrangerades som vanligt tillsammans med Gröna Sköna Stabby, drog många besökare
och gav ett välkommet bidrag till föreningens kassakista.
Ett antal fågelholkar för olika arter har satts upp på byggnader och i träd.
Prästgårdscaféet
Prästgårdscaféet var öppet på söndagar från 12 augusti till 30 september. Föreningens medlemmar
bakade allt bröd som serverades och caféet bemannades av medlemmar. Årets café besöktes av
ännu flera personer än tidigare och försäljningen innebar en välkommen inkomst.
Reparationer och underhåll
Under året har reparationer utförts på brygghuset. Väggar har reparerats ut- och invändigt och de
bägge fönstren, som var i mycket dåligt skick, har reparerats på ett sådant sätt att de gamla delarna
återanvänts. I Stabbygården har trägolven slipats och knutarna målats. I Söderblomska huset har den
stora ”barn-kammaren” på övervåningen tapetserats. På ladan har angrepp av grönalger åtgärdats
och sly och växtlighet på östra långsidan avlägsnats. Staketen har målats. I trädgården har träd
angripna av almsjuka avlägsnats.
Uthyrningar
Uthyrningen av föreningens lokaler är utomordentligt viktig för föreningens ekonomi och
uthyrningsgruppen med sina fyra medlemmar spelar en viktig roll i uthyrningsverksamheten.
Uthyrningsverksamheten är ett av flera sätt att göra prästgården tillgänglig för många människor.
Den är dessutom nödvändig för att vi ska kunna betala ränta och amorteringar på de lån som
föreningen har.
Hemsidan
Föreningen har en webbplats www.stabbygarden.se
Hemsidan har tre viktiga funktionen: Bokning och information om våra lokaler, information om
hembygdsföreningens aktiviteter, styrelse, funktionärer och anställda samt sidor för Gröna Sköna
Stabbys verksamhet.
Ekonomi
Under året amorterades 80 000 kr på föreningens lån i Länsförsäkringar bank. Räntekostnaden var
70 317 kr och räntenivån 3,35 %. Återstående låneskuld per 181231 var 2 029 375 kr av det
ursprungliga lånet från 2009 på 2 500 000 kr. Värdet på den av föreningen ägda fastigheten Stabby
prästgårdmed sina åtta byggnader och 8 000 kvm kan å andra sidan beräknas till minst mellan 6 och
7 miljoner kronor. Uthyrningsverksamheten inbringade 805 150 kr vilket är en minskning med
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31 365 kr jämfört med 2017. Intäkterna från caféverksamheten blev något högre än budgeterat.
Föreningens likvida medel per 181231 uppgick till 386 566 kr, en viss försämring (ca 31 300 kr)

jämfört med föregående år. Inberäknat kundfordringar men minus leverantörsskulder
uppgick kassabehållningen 181231 till 398 176 kr.

Tack
Slutligen vill styrelsen framföra sitt hjärtliga tack till alla funktionärer och övriga medlemmar som
under verksamhetsåret 2018 har verkat för föreningens bästa.
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