
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Styrelsen för Hållnäs hembygdsförening har under året haft sex sammanträden och bestått av 
nedanstående personer:

Ordinarie ledamöter: Mats Gällström   ordförande
Eva Håkasson   vice ordförande
Susanne L Adriansson  sekreterare
Mats Jansson   kassör
Teresia Helgesson
Maria L Hallengren
Maria Larsson

                                    
Ersättare: Jimmy Larsson

Monica Ek
Marianne Eriksson

            Linnea Johansson
Ove Lövkvist
Annika Zetterberg

Revisorer: Ulrika Mattsson
Lars Persson
Elisabeth Jansson (ersättare)
Per Andersson (ersättare)

Valberedning: Lars-Erik Larsson (sammankallande)
Gert Evaldsson
Roine Henriksson

Byggnadskommitté: Mats Gällström (sammankallande)
Bo Karlsson
Leif Löfkvist
Tord Jansson
Karl-Sture Jansson

Museikommitte: Mats Gällström (sammankallande)
Ulla-Märta Andersson
Åke Helgesson
Åsa Norling
Gert Evaldsson (Fågelsundet)
Thure Ögren (Griggebo)
Per Emilsson (Griggebo)

Medlemsantalet uppgick till 250 betalande.
Medlemsavgiften var för enskild 75 kr, familj 125 kr, och förening 150 kr.



Aktiviteter och evenemang

Folkmusikkonsert

Den tredje mars hölls en folkmusikkonsert i Hållnäs kyrka. Tyvärr var intresset inte så stort så det 
blev en förlust rent kassamässigt, trots att Musik i Uppland sponsrade med halva artistarvodet. 

Årsmöte
Årsmötet för 2018 hölls den 8 april i Gröna Lund. Som vanligt serverades bröd från bagarstugan 
och Hållnäsost samt hembakt kaka till kaffet. Under kaffet visades en film om en bussresa som Per 
Erik Karlsson varit ledare för.

Nationaldagen 6 juni
I kyrkan framfördes musik av Hållnäs spelmän, och i församlingshemmet serverades kaffe med 
hembakat bröd. Fanbärare var Jesper Helgesson och Daniel Söderström

Midsommarfirande
Onsdagen före midsommarafton kläddes stången. Midsommarafton restes den och ringlekarna 
leddes av Maria Larsson, Teresia Helgesson och Gunilla Forsberg, till ackompanjemang av Hållnäs 
spelmän. 
Alla barn bjöds på glass, och underhöll gjorde Trollkarlen Totoo. 
Den nya ”Hållnäs förr och Nu” såldes med premiär under midsommarfesten. Eftersom efterfrågan 
har varit så stor på våra böcker har styrelsen beslutat att utgivningen skall fortsätta och är nu i full 
gång med insamlande av material för nästa utgåva. 
Medlemslotteriets vinster drogs med tre vinster bestående av tio Sverigelotter var – två vinster till 
gamla medlemmar och en vinst till nytecknade medlemmar utdelades. 

På midsommardagen var det danskväll till Callinaz orkester med öltält och servering. Dansen var 
välbesökt.. 

Hållnäsveckan 22-29 juli

Söndag-måndag Släktforskning med Mats Gällström.

Måndag Auktion på hembygdsgården. Det mesta som såldes var från Per Erik      

                                   Karlssons dödsbo. Behållningen blev ca. 45000:- som delades lika mellan  

                                   föreningarna Hållnäs hembygdsförening, HIF,

                                   Hållnäs bygdegårdsförening och Skärplinge hockey

Torsdag            Tyvärr blev årets brödbak i bagarstugan inställt pga. den tropiska värmen och 

                                   den därför höga brandrisken.

Lördag Danskväll till Voize med öltält och servering. Trots mindre publik än 

                                   midsommardagens dans gick evenemanget med god vinst.

                                   

På tur i Hållnäs 12 augusti

Hembygdsgården var välbesökt. Hus och museum visades och kaffe med dopp serverades. 
I Västergården visades foton från Hållnäs på 1970-talet och resultatet av fototävlingen 2017. 
Man kunde prova på gammaldans tillsammans med Mats Jansson och hans dansare. 



Maria L Hallengren med vänner bjöd på folkvisor och nyckelharpospel. 
Detta året fick man även prova på att köra med radiostyrda bilar i terrängen på hembygdsgården. 
Griggebosågen visades av Thure Ögren och Pehr Emilsson för entusiastiska besökare. 

Hållnäs marknad 

Hållnäs bygdegårdsförening hade sedvanlig marknad på hembygdsgården sista lördagen i augusti 
med rekordmånga besökare. Hembygdsföreningen höll museet öppet för marknadsbesökarna. 

Kulturarvstrappan

Under två höstveckor besökte samtliga andraklassare i Tierps kommun Lingnåre för att där få en 
uppfattning om vikingatid. Christina Gällström, Susanne Ljung Adriansson, Mats Gällström och 
Alex Peck var ledare på plats och försökte svara på alla frågor. Efterorden från besökarna var 
mycket positiva. 
Detta kommer kanske att upprepas även under 2019.

Fotoutställning i Lövstabruk
Under sommaren visades några utvalda bilder från fototävlingen ’Hållnäs 2017’ i Stora Magasinet i 
Lövstabruk.

Byggnadsvård 

Parkeringen på västra sidan av vägen har utökats. Kostnaden för detta arbete redovisas i den 
ekonomiska redovisningen.

Ett antal träd har fällts bakom ladugårdslängan. 

Under året har golvet i korvkiosken bytts ut. 

*

Vi i styrelsen vill rikta ett hjärtligt tack till alla och envar som under året på olika sätt har hjälpt till i
föreningens verksamhet!

Mats Gällström Eva Håkansson Mats Jansson Susanne Ljung Adriansson

Maria L Hallengren Maria Larsson            Terese Helgesson


