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1. Styrelsemedlemmar
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning
Ordförande
Curt H Dahlgren
resterande mandattid
v. Ordf
Bengt Borkeby
resterande mandattid
Kassör/sekr
Börje Sandén
resterande mandattid
Thore Isaksson
resterande mandattid
Conny Ljung
resterande mandattid
Håkan Norelius
resterande mandattid
Sophie Hedin
resterande mandattid
Bo Palmehorn
resterande mandattid
Suppleanter
Ulla Zetterberg
resterande mandattid
Jonny Ljung
resterande mandattid
Revisorer
Lennart Danielsson
resterande mandattid
Lennart Stigle
resterande mandattid
Revisorsuppleanter
Marianne Lindberg
resterande mandattid
Yvonne Frödin
resterande mandattid
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden.
Ett flertal möten kring arbetet med agrarboken har ägt rum.

3år
1år
3 år
2 år
3 år
0 år
2 år
2 år
0 år
0 år
0 år
0 år
0 år
0 år

2. Medlemmar
Föreningen har haft 301 betalande medlemmar. Medlemsavgift 90:-, varav 20:- går till
hembygdsrörelsens läns- och riksförbund.
3. Föreningsverksamhet
Årsmöte hölls 2004-04-14 i Villa Skoga, Kungsängen, varvid beslöts att höja avgiften till 100:-. Efter
årsmötet ett föredrag av Börje Sandén under rubriken Island, isländska sagor och bilder från en rundtur
på ön. UKF är genom Stockholms läns hembygdsförbund anslutet till Sveriges hembygdsförbund. Två
nummer av Medlemsinformation /Nyhetsbrev har utgått, innehållande sammanlagt 14 A4-sidor och ett
nummer av vår skrift Kultur & Historia om 16 A4-sidor varav 4 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
samt fr.o.m. 2004 på hemsidan (fritextsökning). I vår pärm på biblioteken finns en uppdaterad 20-sidig
folder i A5-format sammanfattande UKF:s såväl inre som yttre verksamhet åren 1987-2004. 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. Större publika möten växlar mellan
Dagcentralen/Klint i Bro och Villa Skoga i Kungsängens centrum. År 2004 har vi gratis och med
förtäring hållet möten på Tammsvik (60-tal personer) och Skällsta säteri (90-tal personer).
4. Ekonomi - inkomster och utgifter i sammanfattning
Inga direkta kommunala bidrag har utgått. Från 2004 svarar kommunen inte längre för tryckningen av
Nyhetsbreven. Kommunen ger inga bidrag till föreningsverksamhet.
Inkomster vid externa guidningar och föredrag 15 225:- Entréavgifter, busstur, gåvor 8015:Medlemsavgifter 27 390. Försäljning av våra egna skrifter har inbringat 14 579:Inköp av maskinvaror och datorprogram för 9 241:-. Telefoner. internet, brev- och bokporton 15 204:Medlemskap i SHF och andra föreningar 10 357:-. Litteratur och tidskrifter 5 295:-.
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Resultaträkningen visar underskott på 4999:- före avskrivningar.
Resultaträkningen efter avskrivningar ett underskott på 20 549:Kassa och konton vid årets utgång 47 553:-; Varulager 44 750:-:-, Inventarier efter avskr 56 699:Deklaration: UKF lämnar årlig deklaration med Resultat- och Balansräkning. Ingen skatt har avkrävts.
5. Projekt
Låssa och Håbo-Tibble kyrkors arkiv med kungörelser och skrivelser
Sammanfattande beskrivningar för åren 1800-1834 finns nu i sökbar form på vår hemsida omfattande
drygt 1500 A4-sidor
Lokalhistorisk dokumentation
UKF:s interna produktion av skrifter handhas av Börje Sandén under rubriken Lokalhistorisk
dokumentation. Fornsigtuna. 44 s. A4. Fornminneslagen 1666. 16 s A5
Forskarakademin
genomför årligen ett varierande antal studiecirklar för nybörjare i släktforskning i samverkan med
Studieförbundet Vuxenskolan Fem nybörjarkurser i släktforskning slutfördes 2004.
Kultur och Historia
Har under året givits ut med ett nummer. Carl Gunnar Janssons avslutande artikeln om
Egnahemsrörelsen. En artikel om Fornsigtuna
Agrarboken.
En redaktionsgrupp forskar och skriver om jordens användning. Vi vill dokumentera bygdens forna
huvudnäring. Boken beräknas bli färdig under 2005, men sponsorpengar måste till för att bekosta
tryckningen.
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. Gruppen ser högst allvarligt på frånvaron av ett
kommunalt kulturprogram i Upplands-Bro alltsedan kulturnämnden avskaffades. Skrivelser till
ansvariga politiker har inlämnats, vilka tycks ge en viss respons. (se Nyhetsbrev 2005:1).
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. UKF stöder det privata initiativet i Järfälla / Stäket att
skapa ett värdigt kulturlandskap invid den forna ärkebiskopsborgen, vårt lands största medeltida
borgruin.
7. UKF:s webbplats
Våra internetsidor har utökats väsentligt sedan starten 1996. Här finns mycket information om
Upplands-Bros historia, men naturligtvis har vi också aktuella upplysningar om våra aktiviteter.
Webbplatsens innehåll vill vara ett uttryck för det forskningsarbete som medlemmarna bedriver; i
dataåldern ett mycket viktigt forum, varigenom forskningsrönen snabbare når ut till dem som söker
upplysning än vad böcker och skrifter kan göra.
8. Publika aktiviteter
Föredrag: Lär känna din bygd. UKF blev inviterad att hålla sitt möte på Tammsviks Herrgård och
Konferens. Förutom presentation av UKF:s pågående forskningsprojekt bjöds på historik kring
Tammsvik och musikaliska inslag från sånggruppen Bro d´River Boys and Girls. De 60-talet
besökande bjöds på kvällskaffe; UKF inbjöds också till Skällsta säteri. Ett 90-tal besökare lyssnade
till Börje Sandéns föredrag och bildvisning av Håtuna i gammal tid, inkluderande både Håtunaleken
och Fornsigtuna. Ägaren Karl-Erik Karlsson bjöd samtliga på kaffe och wienerbröd; Under året hölls
ytterligare två fullbokade föredrag på Kvistabergs observatorium. Jonny och Conny Ljung utnyttjar
videoprojektor för sin intressanta presentation av stjärnhimlen och astronomins historia.; Tre
föreläsningar om Högkulturer i USA före Columbus hölls av Jens Tellefsen från KTH; Under temat
Lär känna din bygd besökte UKF också Naturbruksgymnasiet Säbyholmsskolan Vi fick ta del av
såväl nuvarande verksamhet som historien kring den tidigare privata skolan under åren 1909-1972,
Magna Sunnerdahls hemskola på landet, en på sin tid unik skolform utan avgift för undervisning
och logi, finansierad av donationspengar och inkomster från det underlydande jordbruket.
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Den gränslösa lokalhistorien. Börje Sandéns föredrag på Stads- och kommunhistoriska institutet vid
Stockholms universitet. Bred forskning på lokalhistorisk nivå finner andra infallsvinklar på etablerade
forskningsområden.
Exkursioner: På platsen för Håtuna grafitgruva höll kvartärgeologen Harald Agrell ett föredrag om
grafit i allmänhet och den unika grafitförekomsten i Håtuna i synnerhet. Grafit bryts för närvarande
inte i Sverige, här finns ett stort beredskapslagar för framtiden. Stora delar av anläggningen fanns kvar
i förfallet tillstånd men revs av en ny ägare under "industriminnenas år" 1999 utan att länsantikvarien
ingrep. Kraftfulla protester från den samlade hembygdsrörelsen hade ingen effekt. Den aktuella ägaren
finns inte längre kvar på platsen. Exkursionen avslutades med ett besök vid den intilliggande
Ingvarstenen, där Börje Sandén berättade om Ingvar den vittfarnes vikingatåget till Kaspiska havet.
Årets "grand-tour" gick till Signhildsberg / Fornsigtuna med ett 90-tal besökande. Börje Sandén
redogjorde för de nya rönen om det medeltida Fornsigtuna, och de omständigheter som den
professionella forskningen ännu inte beaktat; Arkeologidagen gick också till Fornsigtuna, nu med
deltagare som lockats av Riksantikvarieämbetets annonsering, ca 40 deltagare.
10. Uppdragsverksamhet
En viktig inkomstkälla för UKF utgörs av guidningar, föredrag och viss produktion av skrifter
Föredrag: Kulturföreningen i Håbo: Om UKF:s forskningsverksamhet; Livgardet: 4 bussturer med
anställda på (Sandén, Borg); Bro hemb. förening 2 ggr: Jacob Mörk, Jacob Gripenstedt; Kartor och
bilder om Bro/Brogård; Cykeltur i Lejondalsområdet; Bro bibliotek 2 ggr: Världsbokdagen; UpplandsBro för nyfikna; Radhusförening i Bro: Brohistoria; Tjustaskolan: Bygdens historia; Skanska:
Rösaring; Lions Sigtuna: Signhildsberg; Rotary Stockholm: Rösaring; SPF Bro: Kungsängenhistoria;
Brf Vinbäret: bussrundtur; Handikapporganisation: Rösaring; SPF Bålsta: Rösaring; Arkeologiresor:
busstur; Badelunda hemb.för: Rösaring; ABF: Historisk dag; PRO Bro: Bygdens historia
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).
Mikrodatorn, Internetworld.
Historiska klubbar och antikvariat: Clio, SMB (militärhistoria), 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. Sv. Fornminnesföreningen.
12. Övrigt
Börje Sandén tilldelades Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser 2004 av
Stadshistoriska nämnden vid en ceremoni vid Stadshistoriska institutet på Stockholms universitet för
hängivet arbete i lokalhistoriens tjänst under en lång följd av år. Detta arbete har bestått i att:
* utförligt dokumentera Bros historia genom tiderna. * genom egna skrifter diskutera Bros roll i den
svenska historien. * och inte minst har det handlat om att entusiasmera och inspirera andra till
lokalhistorisk verksamhet.
Nyhetsbrev, Kultur & Historia samt foldrar med upplysningar om UKF finns i våra pärmar på
biblioteken i Bro och Kungsängen. Nyhetsbreven finns nu samlade i sökbar form på hemsidan
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