
 
 

GAMLA UPSALA HEMBYGDSFÖRENING 

Verksamhetsberättelse för 2018 

Styrelsen för Gamla Upsala Hembygdsförening lämnar följande berättelse för  

verksamhetsåret 1 januari–31 december 2018. 

FÖRENINGEN 

Styrelse 
Lars Hylander ordförande 

Lars-Göran Danielsson vice ordförande 

Rune Wessman kassör 

Per Hellström hemsida och dokumentation i www.bygdeband.se 

Birgitta Jansson 

Kjell Svensson (Höders väg) 

Ove Thanger  

Agneta Wendin-Holmberg 

Bert Wernsberg  biträdande kassör 

Anna Maria Widén  

Maria Zellinger 

Två vakanta styrelseposter 

* Uppgiften som sekreterare är vakant. På styrelsemötena har sekreteraruppgiften roterat inom 

styrelsen. Övriga sekreteraruppgifter har utförts av ordförande och vice ordförande. 

Revisorer 
Hans Eriksson 

Christina Bladbäck  

Harry Lundström (suppleant) 

Ombud till Upplands Hembygdsförbund 
Lars Hylander 

Kjell Svensson (Höders väg) 

Christina Bladbäck 

Valberedning 
Gunnar Granberg (sammankallande) 

Siw Björkgren 

Vakant 

Medlemmar 
Föreningen hade 164 betalande medlemmar (hushåll) den 31 december 2018, jämfört med 179 år 

2017, 189 år 2014 och 2016, samt 187 år 2015. Under året fick föreningen ca fem nya 

medlemmar (hushåll). 

Hemsida  
www.hembygd.se/gamla-upsala 
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VERKSAMHET 2018 

Genomfört program 

Årets tema var: Vårt kulturarv – från vikingahall till villasamhälle.  

EU-kommissionen utlyste 2018 till kulturarvsår och vår hembygdsförening har under 2018 visat 

att det är intressant och roligt att vårda vårt kulturarv. 

Årsmötet den 22 mars 2018 samlade ca 35 deltagare.  

Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Granberg och till sekreterare Kjell Svensson 

(Bågspännarvägen).  

Till hembygdsföreningens ordförande för ett år omvaldes Lars Hylander. 

Till styrelseledamöter för två år valdes Kjell Svensson (Höders väg), Agneta Wendin-Holmberg, 

Anna-Maria Widén och Maria Zellinger. 

Som styrelsemedlemmar för ett år valdes Lars-Göran Danielsson och Bert Wernsberg. 

Till revisorer valdes Hans Eriksson (omval) och Christina Bladbäck (omval). Till ny 

revisorssuppleant valdes Harry Lundström. 

Till valberedning valdes Siw Björkgren (omval) och Gunnar Granberg (omval). Återstod en 

vakant plats. Gunnar Granberg utsågs att vara sammankallande. 

Ombud till Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund var Lars Hylander, Kjell 

Svensson (Höders väg) och Christina Bladbäck. 

I anslutning till årsmötesförhandlingarna underhöll Ellinor Skagegård och Linda Brandemark. 

Kaffe/te och smörgås serverades efter förhandlingarna. 

Valborgsmässofirandet genomfördes traditionsenligt vid kungshögarna och lockade flera tusen 

besökare. Österledkyrkans scouter svarade för fackeltåg till kasen. Körer från Gamla Uppsala 

församling, Österledskyrkan och Lötenkyrkan stämde upp vårsånger. Tal av kulturnämndens 

ordförande Peter Gustavsson. Firandet avslutades med ett pampigt fyrverkeri.  

Nationaldagsfirandet på Disagården hade ca 500 besökare. Tal av Michael Sahlin, f d 

ambassadör i Turkiet och Norge. Det bjöds på uppvisning i folkdans av Kulturföreningen 

Fyrisgillet och musik av dragspelsorkestern Uppdraget. I anslutning till firandet hölls en 

ekumenisk friluftsgudstjänst. 

Slåtter och hässjning på Disagården den 1 juli i samarbete med Upplandsmuseet/Disagården 

lockade många deltagare. Det bjöds på slåttermusik, slåtterdricka och slåttergröt. Viksta traktor-

museum visade och deltog i slåttern med äldre slåttermaskiner. Även en ”riktig” hästkraft 

slåttrade. 

Hembygdsdag den 19 augusti på Disagården var en uppskattad familjedag på temat: Vårt 
kulturarv med historiska kartor, målning, pyssel och lekar för barnen, mm. Föreningen hade 

även lotterier och försäljning. Musikunderhållning av Daylight. Vår "vikingabåt" Embla väckte 

stort intresse. I anslutning till hembygdsdagen hölls en ekumenisk friluftsgudstjänst. 

Höstutflykten 6 oktober till Sollentuna/Rotebro HBF under Pers ledning blev en alltigenom 

mycket lyckad utflyktsdag. 

Höstmötet torsdagen den 18 oktober i Kaplansgården samlade ca 40 besökare som umgicks till 

god förtäring under temat ”Vårt kulturarv”, då Sören Sidfäldt, Svenska Kyrkans 
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fastighetsavdelning, informerade om utgrävningarna och byggplanerna vid Gamla Uppsala 

Prästgård samt planerna för Kaplansgården. Susanne Näslund och Erika Lindgren Liljenstolpe 

spelade och sjöng. Nya församlingsherden, Sara Nilsson Edström presenterade sig. 

Julmarknad i Gamla Uppsala genomfördes traditionsenligt den andra advent på 

Kaplansgården. Vi serverade kaffe med bröd. Det var marknadsförsäljning av bl.a. 

hantverksprodukter och matvaror samt lotterier. Skolklasser och fotbollslag från hembygden 

deltog med försäljning, vilket gav ett ömsesidigt utbyte. Det blev ett mycket bra ekonomiskt 

resultat för föreningen. 

Julmarknaden var samordnad med aktiviteter hos Gamla Uppsala Museum och Gamla Uppsala 

församling och Odinsborg. 

Styrelsens arbete 

Styrelsen hade under verksamhetsåret 12 protokollförda sammanträden. 

Företrädare för styrelsen deltog i Upplands Fornminnesförenings och Hembygdsförbunds vinter-

ting och årsmöte. 

Runstenen i Hemringe, som Riksantikvarieämbetet gett föreningen ansvaret för att sköta, ren-

gjordes i anslutning till styrelsesammanträdet i maj.  

Styrelsen har lämnat  

• Remissvar angående skyltning på Fornminnesområdet. 

• Synpunkter till Statens Fastighetsverk för bristande skötsel av fornminnesområdet. 

• Synpunkter till Uppsala kommun för dålig skötsel av toaletten i sockenmuséets byggnad. 

• Förfrågningar till utbildningsnämnden och Skolfastigheter AB om skolan i Gamla Uppsala. 

• Projektansökan ”Vikingabåten Embla” till Nämnden för hemslöjdsfrågor med diarienummer 

2018-75. 

• Förslag att medverka med Embla i ”Ute är inne”, en konferens om utomhuspedagogik. 

• Skrivelse till Gatu- och Samhällsmiljönämnden om en gång- och cykelväg längs Ärnavägen. 

• Kontakter med Gatu- och Samhällsmiljönämnden angående Groaplan och minnesstenen vid 

Storgården. 

Styrelsemedlemmar har under året haft kontakter med organisationer i Gamla Uppsala, främst 

Upplandsmuseet/Disagården, Gamla Uppsala Museum, Gamla Uppsala församling, Österleds-

kyrkan, Gamla Upsala Sportklubb, Gamla Uppsala Villa- och trädgårdsförening samt Gamla 

Uppsala skola.  

Hembygdsföreningen är medlem i Arbetsgruppen Långhundraleden, men har inte deltagit aktivt i 

gruppens arbete. Hembygdsföreningen har haft kontakter med Vaksala Hembygdsförening. 

Styrelsemedlemmar representerade hembygdsföreningen när Kulturnämndens kulturpolitiska 

program presenterades under hösten. Företrädare för landstingets kulturnämnd och Svenska 

kyrkans kyrkoråd påtalade den betydelse Gamla Uppsala har inom kulturlivet. Disagårdens behov 

av underhåll nämndes också. 

Styrelsen har ansökt om och fått ekonomiskt bidrag till föreningens verksamhet från Gamla Upp-

sala församling, E. E. Erikssons testamentsfond, Gamla Uppsala Villa- och trädgårdsförening och 

Ica-Kvantum i Gränby. Kommunens kulturkontor har beviljat ett bidrag till valborgsmässo-

firandet vid Kungshögarna och Svante Nilssons bidrog till fyrverkeriet. 
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ÖVRIG VERKSAMHET 

Medarbetarfest i Kaplansgården den 2 mars för dem som aktivt medverkat i föreningens verk-

samhet under 2017 samlade omkring 30 personer. Det bjöds på välsmakande buffé och sång och 

musik av Katarina Hellgren.  

Medlemmar i Hantverksgruppen hämtade inspiration i Malmköping och har tillhandahållit 

högklassig hemslöjd för försäljning och utlottning på bl.a. hembygdsdagen och julmarknaden.  

Sockenmuseet. Medlemmar i hembygdsföreningen var lördagar och söndagar under perioden 

maj t.o.m. augusti värdar på Sockenmuseet vid Gamla Uppsala kyrka. Ansvarig för verksamheten 

var Bert Wernsberg. 

Den nybildade dokumentationsgruppen med Per Hellström och Birgitta Kjellerby har gjort ett 

storslaget verk med att publicera minnen på nätet. ”Botanisera” gärna på www.bygdeband.se 

Gruppen lånar mer än gärna fotografier och andra minnen för att scanna och lägga upp på nätet. 

De har även med hjälp av Tony Zellinger och Lars- Göran Danielsson redigerat och sammanställt 

Rolf Åkermans imponerande bok ” Gamla Upsala under 1900-talet”, som finns till försäljning 

genom hembygdsföreningen. 

De har även skickat ut nyhetsbrev och ser till att vi syns på Facebook. 

EKONOMI  

Hembygdsföreningens ekonomi är god. Föreningens räkenskaper redovisas på årsmötet. 

SLUTORD 

Styrelsen framför ett stort tack till alla som med olika insatser bidragit till föreningens verksam-

het under 2018. Utan engagemang från medlemmar utanför styrelsen så skulle det inte vara 

möjligt att genomföra de många aktiviteter som hembygdsföreningen ordnar. Vi ser fram emot 

fortsatt verksamhet med trivsam samvaro också under det innevarande verksamhetsåret. 

Kontakta oss gärna med förslag på aktiviteter eller om Du vill hjälpa till i föreningen. 

 

Uppsala i februari 2019 

     

Styrelsen Lars-Göran Danielsson 

 

Per Hellström Lars Hylander 

 

Birgitta Jansson Kjell Svensson (Höders väg) 

 

Ove Thanger Agneta Wendin-Holmberg 

 

Rune Wessman Bert Wernsberg  

 

Anna Maria Widén  Maria Zellinger 

http://www.bygdeband.se/

