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Bondkyrko hembygdsförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Styrelse efter årsmötet den 6 mars 2019 och konstituerande möte den 11 mars 2019.
Ordförande Gunilla Stenkula
Vice ordförande Helena Harnesk
Sekreterare Carin Söderhäll
Övriga ledamöter Gunilla Överby, Håkan Zillén, Stig Brink, Ulf Hellman
Suppleanter Göran Fällman, Jan Halvardson, Nils E Åberg
Övriga funktionärer och arbetsgrupper
Revisorer

Clas-Henrik Jonsson, Mats Hallor

Revisorssuppleanter

Anders Ljungkvist, Gun Bjuremalm

Valberedning

Maria Wold-Troell (smk), Anita Kronborg, Roger Gyllin

Programkommittén

Elsa Carlsson, Hélène Bergwall, Maria Wold-Troell

Värdinnor

Kerstin Gauffin, Kicki Hellman, Lena Flock, Monica Brink

Hemsidesansvarig

Maria Wold-Troell

Konferensansvariga

Kicki Hellman, Monica Brink

Informationsansvarig

Carin Söderhäll

Kaféansvariga

Gunilla Överby, Helena Harnesk

Byggrupp

Helena Harnesk, Ulf Hellman, Håkan Zillén

Trädgårdsgrupp

Ulla Robertsson, Carin Söderhäll

Uthyrningsgrupp

Gunilla Överby, Helena Harnesk, Stig Brink, Ulf Hellman

Kontaktpersoner för Uppsala kommun: Helena Harnesk och Ulf Hellman
Kontaktperson Sköna Gröna Stabby: Ulf Hellman
Anställda
Ekonomiassistent Susanna Sundström (100 %)
Vaktmästare Enrique Rivas (100 %)
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Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden. Även suppleanterna har regelbundet deltagit i
dessa. Ledamöterna har därutöver haft löpande kontakt i alla frågor som rör föreningen. Frågan som
rör utbyggnaden av det så kallade Stabbyfältet, har varit mindre aktuell för kommunens politiker det
senaste året jämfört med tidigare.
Bokningar, bokföring, bokslut, deklaration, löneutbetalningar, kontanthantering,
medlemsregistrering med mera 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 350 medlemmar. Medlemsavgiften var 200 kr från och med 2019, och
300 kronor för familjemedlemskap(maka/make, sambo, barn).
Programverksamhet
Programkommitténs arbete hade även 2019 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
6 februari
Carl-Göran Ekerwald berättade om Koranen, dess uppkomst och om Muhammeds
betydelse för västvärlden
6 mars

Årsmöte. Efter förhandlingarna talade hembygdsföreningens vice ordförande om
Fyrisåns broar

3 april

Riksspelman Leif Alpsjö presenterade med kohorn, nyckelharpa, fiol och visor, sina
läromästare, låtar och traditioner.

8 maj

Ola Larsmo berättade om arbetet med Swede Hollow: om den historiska bakgrunden
hos de svenskar som slog sig ner i St Paul, Minnesota, och om hur man bygger upp en
berättelse

13 juni

Marie Johansson berättade och guidade i den nya Tiundaskolan

4 september Radioreporter Maria Ridderstedt berättade om sitt arbete som reporter på Ekot; allt
från grävande journalistik till att bevaka val i Zimbabwe
2 oktober

Robert Sund berättade i ett interaktivt föredrag om vad en dirigent gör, och om
dirigentskapets innersta hemligheter

6 november

Roger Gyllin tog oss med på en resa i det annorlunda Bulgarien

4 december

Inför julen njöt vi av julstämning, luciatåg från Eriksskolan med julsånger samt
av adventskaffe.
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Övrig programverksamhet
Bakdagen ägde rum den 3 mars med musikunderhållning av Georgs orkester. Besökarna kunde njuta
av brödet från den vedeldade ugnen tillsammans med varm dryck. Den traditionella gökottan ägde
rum den 5 maj, varvid de fågelintresserade under Roger Gyllins ledning, kunde observera ett 20-tal
fågelarter. Kristi Himmelsfärdsdag den 30 maj, hölls gudstjänst i Stabby prästgård med
predikan av Nils Erik Åberg. Cecilia Widmark tjänstgjorde som kantor och Emma Granström på
trumpet. Stabbydagen den 15 september arrangerades, som så många år tidigare, tillsammans med
föreningen Gröna Sköna Stabby. I programmen deltog, trots regnskurar, många besökare och gav
även ett välkommet bidrag till hembygdsföreningens kassakista.
Prästgårdskaféet
Sommarkaféet, öppet sex söndagar under augusti och september, var en succé och mycket välbesökt
bortsett från de två sista regniga helgdagarna. Allt bröd var hembakat av medlemmar, och hela
kaféet drevs av föreningens medlemmar.
Reparationer och underhåll
Reparationerna av drängstugan har fortsatt; spis och el har installerats. På visthusbodens tak har
tegelpannorna bytts ut. Klockstapeln har fått nya takspån, och slipning och lackning av trägolven i
Stabbygården påbörjats. På gården har stubbar efter träd tagits bort och groparna täckts med jord,
där gräsfrö kommer att sås. Mindre reparationer har styrelsen och vaktmästare gjort, för större har
firmor anlitats.
Biblioteket ”Söderblomska samlingen” har blivit arkiv och innehåller till att börja med böcker av och
om Nathan Söderblom. Gården har fått fyra stegstolar och fyra stolar i senempir och även böcker i
gåva.
Uthyrningar
Uthyrningarna av föreningens lokaler har under 2019 genererat 897 250 kr vilket är c:a 80 000 mer
än året innan. Uthyrningsgruppen med sina fyra medlemmar spelar därvid en viktig roll.
Hemsidan
Föreningens hemsida har fortsatt varit en aktuell och trevligt informationskanal, inte minst genom
foton från exempelvis programkvällarna. Bland annat informationen om förutsättningar och villkor
för uthyrning har stor betydelse.
Ekonomi
Likvida medel har ökat under året från ingångsvärdet 386 565 kr till 465 807, en ökning med c:a
80 000 kr. Reparation och underhåll har blivit betydligt dyrare än budget: 155 696 kr mot
periodbudgeten 20 000 kr. Brister i husen har visat sig inte kunna vänta: se ovan Reparationer och
underhåll.
Personalkostnaderna har ökat jämfört med föregående år 950 858 kr mot 808 054 kr. Skillnaden i
personalkostnader mellan år 2019 och 2018 är bl a följande, 2018 betalades mindre lön,
arbetsgivaravgift och arbetsmarknadsförsäkring ut p g a sjukskrivning. 2019 hade vi en extraanställd
och löneökning.År 2019: Från s:a Personalkostnader 950 858,33 kr ska lönebidraget 423 149 kr dras
bort År 2018: Från s:a Personalkostnader 808 054,47 kr ska lönebidraget 388 088 kr dras.
Förändringen av medlemsavgifter har av administrativa skäl inte fått genomslag under året;
intäkterna har minskat med 800 kr.
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Uppsala kommuns kulturarvspris
Föreningen tilldelades år 2019 av Kulturnämnden årets Kulturarvspris. Priset mottogs vid
Kulturnatten av föreningens ordförande och vice ordförande. UNT uppmärksammade händelsen
stort, genom både rikligt med bilder och intervju med vice ordförande om gången tid, nutid och
framtid.
Tack
Slutligen vill styrelsen framföra sitt hjärtliga tack till alla funktionärer och övriga medlemmar som
under verksamhetsåret 2019 har verkat för föreningens bästa.
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