Verksamhetsberättelse för 2007
Styrelsen för

Föreningen för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
får härmed avlämna verksamhetsberättelse för år 2007 (vid årsmöte 2008-04-16 Båtsällskapet)
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Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden.
2. Medlemmar
Föreningen har haft 280 betalande medlemmar. Medlemsavgift 100:-, varav 20:- går till
hembygdsrörelsens läns- och riksförbund.
3. Föreningsverksamhet
Årsmöte hölls 2007-04-11 i Båtsällskapets klubbhus, Kungsängen. Efter årsmötet vidtog underhållning
av Bro d´River Boys. Sophie Hedin berättade om genomförandet av Håtunalekens 700-årsjubileum,
Gudrun Sandén presenterade sitt arbete med Kungörelserna, som lästes upp i kyrkan, Thore Isaksson
erinrade om de projekt som han drivit under de 20 år som UKF varit verksamt, bl.a. på Galärvarvet
Kulturhuvudstadsåret 1998 och på Medborgarplatsen i Stockholm vid Millennieskiftet och den
historiska show UKF genomförde på Historsika museet vid tre föreställnigar. UKF är genom
Stockholms läns hembygdsförbund anslutet till Sveriges hembygdsförbund. Två nummer av
Medlemsinformation /Nyhetsbrev har utgått, innehållande sammanlagt 14 A4-sidor. De har
distribuerats till medlemmar och andra. Upplaga ca 420 ex varje gång. Sedan några år är samtliga
nyhetsbrev tiden 1987-2007 publicerade på hemsidan i sökbar form, 78 nummer omfattande ca 500
sidor. De finns också i pärmar på biblioteken i Bro och Kungsängen. Under året har extra versioner av
nyhetsbrevet också skickats till medlemmar som har internetadress. I vår pärm på biblioteken finns en
uppdaterad 20-sidig folder i A5-format innehållande UKF:s såväl inre som yttre verksamhet åren
1987-2007. 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.
4. Ekonomi - inkomster och utgifter i sammanfattning
Se sammanfattningen av den ekonomiska redogörelsen med Resultat och Balansrapport. Bilagd är
också den fullständiga datorutskriften.
För arvodering av författaren Lars Ericsons föredrag om Stockholms blodbad på Almarestäket fick vi
bidrag från Kultur och Fritid. Medlemsavgifter 28 000:-; Inkomster av uppdragsverksamhet, externa
guidningar och föredrag 17 750:-; Försäljning av våra egna skrifter har inbringat 6 890:-; Telefoner.
internet, brev- och bokporton, bankkostn 14 347:-; Litteratur och tidskrifter 2487:-;
Utställningar/kurser/medlemskap i föreningar 15 842 :-; Resultaträkningen visar överskott på 15
404:- före avskrivningar. Kassa och konton vid årets utgång 110 08:-; Varulager 17 235:-; Inventarier
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21 533:-; Deklaration: UKF lämnar årlig deklaration med Resultat- och Balansräkning. Ingen skatt har
avkrävts.
5. Några projekt under året
Brogårdsarkivet
Brogårdsarkivet donerades i mars till Bro och Lossa hembygdsförening av senaste privata ägaren Carl
Reuterskiöld. UKF är sedan 1990 engagerat i det stora gårdsarkivet, som förutom en till synes
fullständig beskrivning av jord-, skogs- och boskapsskötseln från 1800-talet även innehåller dokument
från 15-1900-talen tillika med en del handlingar gällande Lejondal och Ådö. Eftersom ägarna till
Brogård ägt mark även i angränsande socknar och på andra ställen i Sverige är arkivet mycket
omfångsrikt. Sedan ett register över hela samlingen gjorts av anställd arkivarbetare med stöd av
statligt anslag förmedlat genom Stockholms läns hembygdsförbund, har UKF bearbetet materialet
främst genom Gudrun och Börje Sandén, så att de ca 550 handlingarna givits en modern språkdräkt i
förkortad form av Gudrun, varefter Börje påbörjat tryckning av materialet och samtidigt lagt in det i
sökbar form på UKF:s hemsida. I skrivande stund är lite över 400 dokument tillgängliga på hemsidan.
Arbetet fortsätter. Se bilagd folder med utförligare beskrivning av projektet. Med förnyat statsbidrag
håller nu kartmaterialet på att fotograferas och dokumenteras.
Frågan om Kvistabergs framtid
Astronomiska institutionen vid Uppsala universitet har beslutat att upprätta ett astronomiskt museum
kring de bevarade observationskupolerna. Ett markområde runt dem är friköpt för ändmålet. Arbetet
med färdigställandet pågår. Vid försäljningen till privatperson har kommunen utnyttjat sin förköpsrätt
för resten av markområdet som är mycket stort.
Lokalhistorisk dokumentation
UKF:s interna produktion av skrifter utges under rubrikerna Lokalhistorisk dokumentation och
Småskrifter. Dessa trycks i häften på upp till 40-talet sidor allt efter behov och kan köpas av
intresserade. Mer omfattande dokumentation av UKF:s forskarverksamhet binds in som biblioteksband ej avsedda att säljas. De skall ses som en säkerhetskopiering för framtiden av vårt stora och
förgängliga digitala material som finns i databaser och på vår hemsida. Pappersupplagan har utökats
betydligt under året.
6. Samarbete med andra organisationer
UKF deltager i en samrådsgrupp kring kulturfrågor med deltagare från de tre hembygdsföreningarna i
kommunen samt Kulturbojen. Gruppen ser högst allvarligt på frånvaron av ett kommunalt
kulturprogram i Upplands-Bro alltsedan kulturnämnden avskaffades. Skrivelser till ansvariga politiker
har inlämnats. De har resulterat i att kommunen skapat ett Kulturrådslag som sammanträder några
gånger om året. Under året har från tjänstemannahåll påpekats vikten av att ett program för
kulturminnesvården skapas. Frågan om ett kulturprogram för kommunen lanserades av ett politiskt
parti i valkampanjen 2006. UKF är medlem i arkeologisektionen inom Stockholms läns
hembygdsförbund. I arkeologiärenden har vi nära kontakt med länsmuseet och riksantikvarieämbetet.
Utbyte av skrifter görs med Sigtuna museum, Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms
universitet, Vägverkets museum i Borlänge.
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 visar 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. Genom vår webbplats fann länsmuseet material till sin fasta utställning
som öppnades i samband flytten till nya lokaler i f.d. industribyggnader i Nacka.
8. UKF:s publika aktiviteter och i samarbete med andra
(utförlig beskrivning i nyhetsbreven och vår 20-sidiga folder om verksamheten.
Bägge finns på hemsidan)
Föredrag: Ledung och sockenbildning, John Kraft; Almarestäket – Stockholms Blodbad I, Börje
Sandén; Broprästen som skrev vårt lands första romaner, Torkel Stålmarck; Stockholms
Blodbad och Almarestäket II, Lars Ericson Wolke; Olav Haraldssons seglats i Mälaren år 200708, Börje Sandén; Sunnerdahls skola i Säbyholm, Gudrun och Börje Sandén erinrar sig 50-60-talen
tillsammans med tidigare elever och personal; Bros historia i gamla dokument och kartor, Börje
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Sandén; Linné-minnen i Kungsängen – Linné och människans ursprung, Gudrun och Börje
Sandén.
Exkursioner: Apropå metoder att ta fram miljövänlig energi. Besök vid gamla vattendammar.
Börje Sandén; Bussrundtur till arkeologi och historia i Upplands-Bro. Börje Sandén och
medlemmar i guide-kursen; Arkeologidagen: Almarestäkets borgruin.
Konsert: Bro d´River Boys and Girls. Båtsällskapets klubblokal I Kungsängen
Övrigt: UKF deltog i Fest i byn i Bro
9. Uppdragsverksamhet
En viktig marknadsföring av verksamheten och inkomstkälla för UKF utgörs av guidningar,
föredrag och viss produktion av skrifter.
Länsstyrelsens och universitetets projektgrupp vid Rösaring; Sigtuna hembygdsförening, Olav den
Heliges seglats i Mälaren; Bro hembygdsförenings styrelse, Rösaring; Almarestäkets och Järfällas
hembygdsföreningar, Almarestäket ca 135 delt. Sigtuna SPF, När Mälaren länkade samman Sigtuna
och Håtuna; Vänsterpartiet, Bussrundtur i kommunen; Kultur och Fritid, Brogårdsarkivet.
Arkeologigrupp från Södermanland, Bussrundtur i Upplands-Bro; Gymnasiklass vid
Säbyholmsskolan, Vandring vid Rösaring. Rotary i Bålsta. Stora Daldansen. Skolklass från
Källskolan vid Almarestäket; PRO i Kungsängen, Gamla bilder och kartor. Skolklass från
Lillsjöskolan, bussrundtur och Rösaring; Norrmalms hembygdsförening, Stora Daldansen, Spånga
fornminnes och hembygdsgille, Spångaminnen
10. 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),
Internetworld. Ledungen (Hembygdsförbundet)
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, Ortnamns-sällskapet i Uppsala,
Karolinska förbundet.
Övriga föreningar: Kulturbojen, Upplands-Bro Musik- och teatersällskap. Sv. Fornminnesföreningen.
11. Korrespondens – konsultationer
UKF för en omfattande korrespondens med institutioner, enskilda forskare och allmänheten främst via
e-post ofta initierad av sådant som vi publicerar på vår hemsida. Redogörelse härför finns framförallt i
PM som biläggs styrelseprotokollen.
12. Övrigt – donation, kulturpris, pris som Årets Upplands-Broboare
Gudrun Sandéns bildväv inspirerad av ett flertal fornfynd av den typ som är underlag för
kommunvapnet har sedan nya kommunhuset invigdes suttit på framträdande plats i huset. Vid
fullmäktigesammanträdet i november donerades den till kommunen vid en särskild ceremoni.
Bildväven användes av UKF första gången när Stockholm var Kulturhuvudstad och vi presenterade
Upplands-Bro på vikingautställningen vid Galärvarvet i särskilt uppförd paviljong, som vi delade med
Historiska och Sjöhistoriska museerna.
Vid fullmäktigesammanträdet i december tilldelades Börje Sandén kommunens kulturstipendium, som
han fått två gånger tidigare, första gången 1978. Även Agneta Allerstav i UKF fick kulturstipendium,
nu för andra gången.
Vid innevarande års första fullmäktigesammanträde mottog Börje kommunens pris som Årets
Upplands-Broare 2007.

Ordf.
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Föreningen för
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Ekonomisk redovisning i sammandrag för 2007 (se även datorutskrift)
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter nästa år
Försäljning böcker/skrifter Internt
Entréavg, föredr, guidn, övr intäkter
Bidrag
Försäljning nya hembygdsboken
Intäkter för tjänster
Summa intäkter
Kostnader
Nya hembygdsboken
Bokbindning-interna materialet
Hyror, Försäkringar, underhåll
Kontorsmtrl, trycksaker, annonser CD
Litteratur
Dator och mjukvara
Porton, telefon, Internet, bankkostnad
Resor – interna
Utställningar, kurser, föreningar, övrigt
Forskningskostnader
Summa
Årets resultat före avskrivningar
Summa kostnader

2007

28 000.00
200.00
6 890.00
4 212.00
12 310.00
17 750.00
69 362.00

2006

27 700.00
300.00
11 942.00
1 800.00
25 000.00
68 060.00
14 510.00
151 370.00

2005

30 100.00
100.00
25 625.00

76 313.00

15 842.50

87 897.00
7 000.00
3 594.00
32 582.50
2 487.00
7 036.00
16 618.00
3 087.00
16 520.00

53 957.45
15 404.55
69 362.00

176 822.50
25 452.50
151 370.00

660.00
17 864.40
3 759.00
11 929.81
14 694.50
3 100.50
16 917.80
1 967.00
70 956.01
5 356.99
76 313.00

Avskrivningar, datorer, maskiner
Nedskrivningar, böcker, skrifter

27 555.00
1 700.00

14 450.00
6 800.00

19 964.00
25 615.00

Summa

29 255.00

21 250.00

45 579.01

13 850.45

46 702.50

40 222.01

1 394.97
108 614.24

9241.47
85363.19

5 568.97
98 368.11

17 235.00
21 533.00

12 135.00
34 638.00

18 935.00
49 088.00

148 777.21

141 377.66

108 580.16

avskrivningar

Årets överskott/underskott eft avskr
Balansrapport
Tillgångar
Kassa
Postgiro
Varulager efter nedskrivning
Inventarier efter avskr

Summa eget kapital (och skulder)

Börje Sandén
kassör

4 575.00
4 564.00
2 966.50
4 836.00
6 826.00
14 347.45

