
Tegelsmora Hembygdsförenings verksamhetsberättelse för år 2016
 
Styrelsen har under året bestått av Susanne Ivarsson, Tord Sjelin, Astrid Hasselgren, Torbjörn 
Harbom, Roger Holt, Margareta Weslien Pettersson, Mikael Knutsson, Gunnar Hedlund, 
Tommy Eriksson, Lena Persson och Annika Söderberg

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 11 protokollförda styrelsemöten samt en hel del 
telefonkontakt, e-post och övrig planering inför årets programpunkter samt övrig verksamhet 
för hembygdsföreningen.
 
Byggnadskommittén  
Gunnar Hedlund sammankallande, Torbjörn Harbom, Inge Karlsson, Micke Knutsson och 
Gunnar Hedlund

Serveringskommittén  
Britt-Marie Lötman sammankallande, Åke Fredriksson, Britt-Marie Lötman, Berit Lövström, 
Britta Sjöstrand och Lilian Uhlås

Fotokommittén  
Sven-Erik Ahlén sammankallande, Per Lötman, Sven Erik Ahlén, Anders Lötman och Lena 
Persson.

Valberedningen:
Föreningen har inte haft någon valberedning under året.

Revisorer 2016
Per Lindgren och Hans Gidebo med Curt Svensson som ersättare

Ombud till Upplands Fornminnes förening och Hembygdsförbunds årsmöte.
Ordinarie Susanne Ivarsson och Kent Ivarsson 
Ersättare Micke Knutsson och Margareta Weslien Pettersson

Styrelseledamöter i Eric Sahlströms Minnesfond
Karl-Gunnar Marklund
Esbjörn Hogmark

Revisor i Eric Sahlströms minnesfond är Hans Gidebo



Föreningens hedersledamöter:
Birgitta Dubois, Göte Herlovson, Tage Löfgren och Karl-Gunnar Marklund.

Antal medlemmar i föreningen under 2016
Föreningen har 355 medlemmar.

Vårt program under året

Årsmöte den 3 mars. Årsmötesförhandlingarna leddes av Sten Johansson med Micke 
Knutsson som sekreterare. Underhöll gjorde Tomas Löfgren.

Valborgsmäss firades tillsammans med föreningen Tegelsmorasjön.  Kasen tändes av 
eldmästare Per Lindgren.  Delar av Tegelsmora kyrkokör sjöng in våren. Daniel Fogelqvist 
vårtalade. Cirka 250 personer deltog.

Ersmäss den 18 maj med allspel kring Eric Sahlströms staty och kaffe på hembygdsgården.    

Byvandringen den 1 juni genomfördes i Upplanda, Göte Herlovsson guidade, cirka 35 
personer deltog

Tegelsmoraveckan 2016, tema för veckan var ”En salig blandning 
av sång, musik och klokskap.

Tegelsmoradagen inleddes med gudstjänst i kyrkan och medverkan av Johan J:son Ljung, 
därefter inbjöds till allspel vid Sahlströmstayn. 
Från scenen vid hembygdsgården underhöll Johan J:son Ljung band och delar av Kråkteatern.
Kaffekommittén sålde kaffe och bröd. Perssons fisk från Gudinge sålde strömmingsburgare. 
Cirka 150 personer besökte Tegelsmoradagen.

Tisdagens konsert var med ”Vågspel” Margareta Bengtsson, Jan Bengtson och Lennart 
Simonsson.

Mitt i veckan, Veckans talade inslag stod Owe Wikström för.

Torsdag kvällens konsert med Bengan Jansson och Trio X vilka bjöd på en mycket 
uppskattad konsert på Eric Sahlsröms institutet. 
 
Fredagkvällens konsert med Erika Lindgren Liljenstolpe och Cecilia Österholm

Söndagens avslutningsgudstjänst framfördes av kyrkokören under ledning av Marit 
Lundqvist Reyes och Per Harling.



Barnens hembygdsdag. Är ett exempel på ett lyckat samarbete med flera föreningar. I år 
deltog OK-borgen, Friluftsfrämjande och Föreningen Tegelsmorasjön. Detta evenemang kan 
bjuda på många ”provapå aktiviteter” som föreningarna erbjuder. I år fick barnen prova på 
orientering, måla en teckning på temat ”Tegelsmora om hundra år”, tipsrunda, testa gamla 
prylar, femkamp och korvgrillning.
Inne i hembygdsgården är det många som ville pröva på att baka tunnbröd under Lena 
Wennman och Marita Wärnebjörks överseende. Kaffekommittén sålde saft/kaffe med våffla.

Brasafton 14 oktober bjöd på en berättarkväll med Kar-Erik Berglin.

Besökare under verksamhetsåret har uppgått till dryga 1000 personer.

Byggnadskommittén. Har åter gjort ett kanonjobb under året. I år har hembygdsgården 
färdigställts, alla fönster är renoverade och huset målat. Även delar av golvet i storstugan har 
fått rivas upp och göras nytt. Nu återstår renovering av soldattorpet. Föreningen har sökt 
bidrag från Länsstyrelsen för renovering av soldattorpet, vi har ännu inte fått något svar på vår 
ansökan.

Övrigt:

I januari 2016 anordnande hembygdsföreningen en studiecirkel med temat ”Skolan förr och 
nu”. Deltagarna berättade runt gamla skolfotografier som fanns på hembygdsgården, 
deltagarna tog även med sig egna kort och skolmaterial. Studiecirkeln avslutades med ett 
studiebesök på Örbyhus Centralskola, där Ulf Oscarsson visade runt.

På Örbyhusdagen, maj 2016 visade hembygdsföreningen upp utställningarna från 
studiecirklarna 2015 och 2016.  Utställningarna uppskattades av många besökare. 

Vi har bjudit in Upplandsmuseet under året för att få råd om hur vi på bästa sätt kan ta tillvara 
och bevara våra föremål.




