Verksamhetsberättelse för 2003
Styrelsen för

Föreningen för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
får härmed avlämna verksamhetsberättelse för år 2003 (vid årsmöte 2004-04-14)
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Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden. Delar av styrelsen har mötts till arbetsmöten.
2. Medlemmar
Föreningen har haft 257 betalande medlemmar. Minskningen beror främst på att giroinbetalningskortet
utgick i julmånaden. De saknade medlemmarna återkommer nu under 2004. Medlemsavgift 80:-,
varav 18:- går till hembygdsrörelsens läns- och riksförbund.
3. Föreningsverksamhet
Årsmöte hölls 2003-04-02 Hembygdsgården Klint, Bro. Efter årsmötet ett föredrag av Börje Sandén
under rubriken På åsnerygg genom Konungarnas och Drottningarnas dal i Egypten 1965. UKF är
genom Stockholms läns hembygdsförbund anslutet till Sveriges hembygdsförbund. Tre nummer av
Medlemsinformation/Nyhetsbrev har utgått, innehållande sammanlagt 26 A4-sidor och Två nummer av
vår skrift Kultur & Historia om 24 A4-sidor varav 8 i färg. De har distribuerats till medlemmar och
andra. Upplaga ca 420 ex varje gång. Samtliga nyhetsbrev ända från starten 1987 finns i pärmar på
biblioteken i Bro och Kungsängen liksom en uppdaterad 16-sidig folder i A5-format sammanfattande
UKF:s såväl inre som yttre verksamhet åren 1987-2003. I en kortfattad 4-vikt folder sammanfattas
UKF:s verksamhet. Dessa foldrar delas ut till medlemmar och andra vid möten av olika slag. Många
används som information om UKF vid utställningar, seminarier, korrespondens och möten med
organisationer och personer utanför UKF. Årets programverksamhet har genomförts enligt
sammanställningen längre fram i verksamhetsberättelsen. Större publika möten växlar mellan
Dagcentralen i Bro och Villa Skoga i Kungsängens centrum.
4. Ekonomi - inkomster och utgifter i sammanfattning
Inga direkta kommunala bidrag har utgått men under en del av året har kommunen stått för
tryckningen av vårt Nyhetsbrev. Inga bidrag ges längre till föreningsverksamheten.
Inkomster vid externa guidningar och föredrag 16 850:-, Medlemsavgifter, betalade 2003 har inbringat
8 810:- 12 240:- inbetalades före årsskiftet och redovisades 2002 som skuld. Inkomster från skrifter
åt andra producerade och betalda före 2003 har inbringat 62 063:-. Försäljning av våra egna skrifter
har inbringat 27 713:-
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Inköp av maskinvaror (datorer, hårddiskar, skanrar, bildskärmar) för 45000:-. Telefoner. internet,
brev- och bokporton 13 597:- Medlemskap i SHF och andra föreningar 12 412:-. Litteratur och
tidskrifter 3 904:-. Utställningar/kurser 5749:Resultaträkningen visar överskott på 47 255:- före avskrivningar.
Resultaträkningen efter avskrivningar ett överskott på 13 872:Kassa och konton vid årets utgång 52 919:-; Varulager 50 150:-, Inventarier efter avskr 66 886:Deklaration: UKF lämnar årlig deklaration med Resultat- och Balansräkning.
5. Projekt
Låssa och Håbo-Tibble kyrkors arkiv med kungörelser och skrivelser
Arbetet med sammanfattningar av kungörelser i Låssa kyrkas arkiv omfattar åren 1800-1825, de
utfärdas av Kungl. Maj:t, Landshövdingen i Uppsala län och Domkapitlet i Uppsala.
Lokalhistorisk dokumentation
UKF:s interna produktion av skrifter handhas av Börje Sandén under rubriken Lokalhistorisk
dokumentation
Book on Demand.
Under året har UKF kunnat vägleda ett flertal föreningar och privatpersoner vad gäller tryckning av
hembygdslitteratur. Den direkta produktionen av böcker åt andra lades ner 2003.
Forskarakademin
har genomfört fem studiecirklar för nybörjare i släktforskning. Grupperna har besökt Nordiska
museets arkiv. En grupp under ledning av Bengt Borkeby har börjat samla material till en publikation
om jordens användning inom Upplands-Bro under 1900-talet. Arbetet beräknas ta ett par år i anspråk.
Kultur och Historia
Har under året givits ut med två nummer. Utöver notiser och upplysningar har två större artiklar
publicerats den ena signerad Johnny Ljung om rånmordet vid Norrgrind i Bro. Den andra skriven av
Carl Gunnar Jansson publicerades till sina två första delar och handlade om egnahemsrörelsen.
Guidekurs
Efter önskemål från samrådsgruppen för hembygdsorganisationerna i kommunen genomfördes en
studiecirkel i guidekunskap. Cirkeln ordnades i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och
innehöll guideteknik, kunskap om lokal historia samt en heldag med tillämpad guidning i form av en
bussresa genom kommunen. Totalt omfattade kusen 38 studietimmar med 14 deltagare.
6. Samarbete med andra organisationer
UKF deltager i en samrådsgrupp kring kulturfrågor med deltagare från de tre hembygdsföreningarna i
kommunen samt Kulturbojen och Stiftelsen Tärnsund. UKF är medlem i arkeologisektionen inom
Stockholms läns hembygdsförbund. I arkeologiärenden har vi nära kontakt med länsmuseet och
riksantikvarieämbetet. Utbyte av skrifter med Sigtuna museum, Stads- och kommunhistoriska
institutet vid Stockholms universitet, Vägverkets museum i Borlänge. I Stäkets villasamhälle i Järfälla
pågår ett brett upplagt arbete för att vid Stäketsundet skapa ett kulturlandskap med ett brett utbud av
aktiviteter året runt. UKF är representerat i arbetsgruppen och har bl a deltagit med att sprida
information om det pågående arbetet.
7. Hemsida på Internet - Kultur & Historia
Våra internetsidor har utökats väsentligt sedan starten 1996. Här finns stor information om UpplandsBros historia, men naturligtvis har vi också aktuella upplysningar om våra aktiviteter. I Nyhetsbrevet
ges exempel på artiklar med historiska fakta.
Publikationen Kultur & Historia har som mål att i artikelform, gärna med mycket bilder, ge
information och kunskap i de ämnen där UKF har ett engagemang. Den skickas till alla medlemmar
och används dessutom för att till utomstående förmedla en bild av vår verksamhet.
8. UKF:s publika aktiviteter
Föredrag: De hvita nätterna. Johnny och Conny Ljung om märkliga himlafenomen, ca 25 deltagare
Tre kungar på Trälhavet - händelser kring slaget vid den heliga ån. Gudrun Vällfors, Österåker, ca
20 deltagare. Om gudinnan i Härnevi och kulten vid Rösaring. Börje Sandén om
fruktbarhetsdyrkan i norden enligt den romerska historieskrivaren Tacitus berättelse från år 98. ca 30
deltagare. Samarrangemang med Bro och Lossa hembygdsförening.
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På åsnerygg genom Konungarnas och Drottningarna dal. Börje Sandén, ca 30 deltagare
Berg och jord i Upplands-Bro med inriktning på det istida landskapet. Karl-Erik Perhans,
Stockholms universitet, ca 20 deltagare
Vi bekantar oss med stjärnhimlen. Johnny och Conny Ljung. Besök på Kvistabergs observatorium,
ca 40 deltagare
Exkursioner: Almare-Stäkets kulturlandskap med guidning om bl a borgruinen, Bengt Borkeby ca
20 personer. Besök vid Djupdal och Rösaring med Börje Sandén, ca 85 pers; Besök vid Djupdal
och Rösaring (Repris) med Börje Sandén, ca 30 deltagare; Trä kungar på Trälhavet. Rundtur med
m/s Sylvia i farvattnen kring Åkersberga med Gudrun Vällfors, samarrangemang med Österåkers
hembygdsförening. ca 50 deltagare
Rundturer i Upplands-Bro:
Lär känna Upplands-Bro. Bussrundtur. Hembygdsföreningarnas gemensamma projekt, ca 35
deltagare. Se guidekurs under Projekt.
Studiebesök: Finns med vid Forskarakademin
9. Övriga aktiviteter
UKF:s medverkan vid årets Storvandring inom projektet Dalkarlsvägen bestod i snitsling av
vägsträckan Grans gård - Stäket, 16-sidig folder med kartor och kulturhistoria längs vägen, samt Börje
Sandéns anförande vid avslutningen på Stortorget. Arbetet i samrådsgruppen kring kulturfrågor är
nätverksinriktat. Gruppen engagerade sig kraftfullt när kommunstyrelsen beslöt och verkställde
rivandet av godsmagasinet vid Bro station utan något som helst remissförfarande, inte ens till
kommunens egen Kultur- och fritidsförvaltning. I vårt Nyhetsbrev publicerades Börje Sandéns
kommentar, vilken också tillställdes kommunalrådet och stadsarkitekten. Gruppens aktionen ledde till
en överenskommelse om ett sammanträde med kommunalrådet och kommundirektören för att
diskutera saken och förhoppningsvis dra upp riktlinjer för ett framtida samarbete med kommunen i
kulturmiljöfrågor. Kommundirektören kom inte till mötet.
10. Uppdragsverksamhet - (Börje - Gudrun - Bengt)
Föredrag: Kulturföreningen i Håbo: Väghistoria - UKF:s arbetsmetoder, ca 20 pers; Folkpartiet:
Historia kring Kungsängen (följt av biltur till Tibble och Rösaring, ca 12 pers. Almarestäkets
hembygdsförening: Stäket under vikingatiden. Bostadsrättsföreningen Vinbäret. Historia kring
Kungsängen med nedslag på andra platser i kommunen. Håbos Miljö och teknikförvaltning. Draget
m.m.
Rundturer i Upplands-Bro: Bussrundtur med Handelsbankens personal, ca 12 pers; Järfälla PRO:
Stäket, Dalkarlsbacken, Tibble, Djupdal, Håtunaområdet. Bildningsförvaltningen. Kommunanställda.
Guidningar på plats: Ericssongrupp från Kista: Rösaring. Bro pastorat/Katarina församling:
Rösaring; Rune Holmström, författare och journalist från Finland: Draget - Rövargrottan.
Tammsviksgäster: Rösaring.
11. Tidskrifter och årsböcker, föreningar som UKF är medlem i
För att UKF skall kunna verka framgångsrikt måste kontakter upprätthållas med föreningar och
institutioner, som utger tidskrifter och böcker inom det vida fält som UKF vill bevaka:
Tidskrifter: Populär Arkeologi, Populär Historia, Historisk Tidskrift, Fornvännen, Folkets historia,
Bebyggelsehistorisk tidskrift, Skogshistoriska Sällskapet, Tidevarv (Raä), Rig (etnologi), Biblis (KB:s
vänförening), Caerdroia (labyrint-tidskrift), Bygd och Natur (SHF), Ymer (SSAG, geografi) Forskning
och framsteg, Mikrodatorn, Internetworld.
Historiska klubbar och antikvariat: Clio, Bokantikvaria, Redins antikvariat.
Föreningar med årsskrifter: Stockholms läns hembygdsförbund, Upplands Fornminnesförening, Pro
Memoria (Riksarkivet), Sigtuna museum, Stockholms läns museum, Viking Network,
Ortnamnssällskapet i Uppsala, Karolinska förbundet,.
Övriga föreningar: Kulturbojen, Upplands-Bro Musik- och teatersällskap, Swebug (databaser), DTPföreningen.(boktryck och digitala medier). Svenska Fornminnesföreningen.
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12. Övrigt
UKF:s verksamhet annonseras regelbundet i kommunens evenemangskalender i Lokaltidningen Mitt i
Upplands-Bro. Affischer sätts upp i Bro och Kungsängen.
Nyhetsbrev, Kultur & Historia samt foldrar med upplysningar om UKF finns i våra pärmar på
biblioteken i Bro och Kungsängen.
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