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UKF Årsmöte 2022
Du är hjärtligt välkommen att delta i UKF årsmöte som hålls
Torsdagen den 2 juni 2022 kl. 19.00
Dagcentralen Kungsängen, stora samlingssalen.
Ingång Kyrkvägen 7.
Notera att efter kl.19 är huvudingången vid Torget 2 stängd.
Skyltar finns från huvudingången till gamla landsvägen 7

Välkommen

Kulturarva
Lördagen den 11 juni kl. 13.00 invigs Kulturarva i Kulturhuset i Kungsängen
Kulturarva är namnet på två utställningar som anordnas i Kulturhuset i Kungsängen.
Den ena utställningen är temporär och kan ses i Konsthallen under sommaren
fr.o.m. den 11 juni t.o.m. 5 augusti. Samma öppettider som Biblioteket.
Den andra utställningen är permanent och finns i en nyinrättad kulturmiljöhörna som
finns vägg i vägg med Konsthallen i Kulturhuset
Läs mer om Kulturarva på näst sida.

Fortsatt vandring längs häradsgränsen!
Hösten 2021 genomfördes etapp 1 av en lång vandring längs gamla gränsen mellan Håbo
och Bro härader. Gränsen börjar vid Kalmarsand och går via Lejondalssjön och regementets
skjutfält fram till Skarven.
Nu har vi börjat planeringen för etapperna 2 och 3. Tanken är att genomföra dem under september
och oktober och vid en tidpunkt när det inte pågår jakt. Vi återkommer i nästa nyhetsbrev med mer
information.
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Makarna Sandéns boksamling.
Börje och Gudrun efterlämnade en minst sagt
imponerande boksamling om 800 titlar. Vid deras
frånfälle fick Upplands-Bro bibliotek enl. Börje och
Gudruns vilja tillgång till samlingen. Utifrån
bibliotekets krav valde man 400 titlar.
Upplands-Bro bibliotek kan nu med glädje meddela
att arbetet med bibliotekets del av Sandénsamling
börjar närma sig sitt slut. 400 titlar ur makarna Sandéns
efterlämnade boksamling har katalogiserats och fått en
egen placering i Svenngårdsrummet på Kungsängens
bibliotek. Se bilden t.h. Till skillnad från volymerna i
Svenngårdssamlingen kommer det att vara möjligt att låna många av Sandénsamlingens titlar och de
är redan nu sökbara i bibliotekets katalog. Sandénsamlingen kommer att invigas i samband med
invigningen av Kulturarva lördag 11 juni.
Resterande del av samlingen (400 volymer) finns i UKF´s ägo och förvaras för tillfället i
Upplands-Bro Arkivförenings lokaler. UKF arbetar för närvarande med registrering. Böckerna
kommer sedan att ingå i ett bibliotek vars installation har påbörjats i en lokal i Lindströmska huset i
Tjusta. Arbetet leds av Sophie Hedin och en första etapp beräknas vara klar vid det kommande
årsskiftet. När allt är klart kommer det bli möjligt att besöka biblioteket och att låna valda delar av
samlingen.

Vi har inte glömt vårt löfte!
I höstas berättade Ulf Björkdahl om Kungsängens historia. Föredraget hölls i
Hembygdsgården i Kungsängen och stora salen blev snabbt fullsatt. Många besökare fick
tyvärr inte plats och tvingades vända hem, men då med löftet att det blir en repris på
föredraget någon gång under vintern/våren. Av olika skäl har detta löfte ännu inte varit
möjligt att uppfylla. Men skam den som ger sig. Nu satsar vi på att genomföra föredraget
under hösten. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev i slutet av augusti.

Mer om Kulturarva
Syftet med kommunens initiativ Kulturarva är att ge kommunens invånare ökad möjlighet att lära sig
mer om sin närmiljö. När man Kulturarvar utforskar man vårt kulturarv och historia i syfte att skapa
mening och sammanhang i vår närmiljö. Välkomna att Kulturarva i Upplands-Bro!
Den temporära utställningens innehåll (11/6-5/8 i Konsthallen)
Här presenteras alla kommunens hembygdsföreningar och övriga föreningar som syftar till att värna
vårt gemensamma kulturarv. Föreningarna presentera sina verksamheter och delar med sig av sina
smultronställen i kommunen.
Den permanenta Kulturmiljöhörnans innehåll
Kulturmiljöhörnan syftar till att lyfta hembygden på olika sätt. Biblioteket kommer att bidra med
litteratur som på olika sätt kan knytas till kulturarvet och hembygden.
Det kommer även att finnas en interaktiv del bestående av en dataskärm där olika typer av
utställningar kommer att presenteras. Med jämna mellanrum kommer nya mindre utställningar att
publiceras utifrån olika teman som på olika sätt ska lyfta kommunens historia.

