Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsåret har varit spännande och lärorikt, inte minst för undertecknad som fått lära
sig allt från att göra kallelser till att mäta ut och markera var marknadsstånden skall stå.
Men också fått ta emot udda gåvor när man på privat hästtur råkar stanna till vid Lindesnäs
Herrgård för lite rast av folk och hästar. Men detta är ändock bara en liten del i Floda
Hembygdsförenings verksamhet, de som bär upp det hela är alla dessa frivilliga som lägger
ner tid och engagemang på Kvarna, Gammelgården, Hjort Olars, Arkivet, Minnes Fonden
och vår nykomling Finn Olars Loftbod.
Stort Tack från
Lill Karin Gustafsson ordförande Floda Hembygdsförening

Hembygdsgården
Den 14 maj var det städdag och vi vädrade ut kuppjärkör och damm ur samtliga
byggnader och logen röjdes ur. Det snickrades en handikappramp vid Trösklau under
handfast ledning av Anders Zetterqvist och dagen avslutades med korv och fika vid
Hjort Olars. Vi var ett tiotal både från styrelsen och frivilliga.
Kristi Himmelsfärd hade kyrkan utomhusgudstjänst på tunet utanför Gammelgården.
Den 5 juni arrangerade Floda spelmanslag en kurs i schottis och hade även öppet på
Hjort Olars där det serverades stor kakbuffé och kaffe. Buskspel av div slag avslutade
kvällen.
Den 22 juni var det åter igen majstångsresning i regi av Floda spelmanslag. Hjort
Olars höll extra öppet av veckans hyresgäst Helen Titoff vilket var mycket uppskattat.
Den 2 juli var det invigning och vernissage av Trösklau och Ulf Engströms fina
fotoutställning ”Med ålderns rätt” med bilder av folk från Floda. Invigningstalare var
Christer Björklund Chef för Dalarnas Museum, underhöll gjorde legendariska”
Röjsåg och Hängbjörk”.Utställningen höll öppet v.27-30 varje dag 11-17. Lisbeth
Andersson och Lena Fast har skött öppning och stängning. Utställningen är skänkt till
Hembygdsföreningen av Ulf Engström.
Den 5 juli under Flovicku kunde man prova på Yoga under ledning av Annika
Björnsdotter, och på kvällen var det dags för kurs i Flomål med Hjortpers Jenny.
Den 18 juli kunde vi lyssna på Flodas storspelmän Matts Arnberg och Lars Hökpers
när dom bjöd in till intimt spel på kvällningen. Uppskattat och välbesökt.
Den 20 juli intog cittragruppen ”Herrarnas Förtjusning” Gammelgården där det bjöds
på både andlig spis och allsång. Kvällen hade 50-tals tema och veckans hyresgäster

på Hjort Olars fam Arnberg/Modig bjöd på både bakverk och utstyrsel i 50-tals stil.
Fullsatt blev det och en vacker sommarkväll.
Den 22 juli var det dags för den omåttligt populära Mosselbuorkestern med Jan Erik
Jonsson som eminent historieberättare att bjuda på underhållningen. En lyckad kväll.
Den 14 augusti intog Operafesten Gammelgården, en uppskattad lunchkonsert och
extra öppet hela helgen på Hjort Olars tack vare Gossas Kristina Persson.
Äppelträden har burit mycket frukt och äpplena är fantastiskt goda, undertecknad
erkänner att hon ”pallat”vid något enstaka tillfälle.
Hösten kom och vi var några tappra som plockade ihop och stängde för säsongen, lite
underhållsvärme har varit på vid Hjort Olars och vi har haft våra styrelsemöten där.
Anders Z ordnade en julgran som sattes upp till advent med ny ljusslinga. Gamla
trasiga ljusstakar kasserades och några nya införskaffades och sattes upp, samt några
timers som gjort att det lyst vackert i många fönster på vår kära Gammelgård. Ett
loppisfynd i form av en plåtstjärna sattes upp i ett fönster på Hjort Olars och fick
ersätta den vi aldrig hittade. Granris har lagts över sovande blomland o rosor,och i
blomlådorna har det pyntats med enris.

Hjort Olars Café
Sommaren 2016 kunde vi glädjande nog ha Hjort Olars öppet from v24 tom v30 varje
dag mellan 11-18 (även några kvällar) samt extra öppet tre helger i augusti. En
annons i Flobladet visade sig vara lyckosam och vi hittade ett gäng entusiastiska
människor som var villiga att driva cafeét olika veckor. Helen Titoff, familjerna
Arnberg/Modig, Gossas Kristina Persson med fam samt Eva Kari Lind (Drängpers)
och hennes flickor bidrog till sommarens succé. Det har skapats ”Flobakelser” och
det har varit pridetema med pridebakelser och regnbågsflaggor.Det har varit
underhållning och temadagar,men framför allt ett uppskattat utflyktsmål för både
stora och små från när och fjärran. Även hundar har varit välkomna. Några söndagar
runt jul hade Hjortpers Jenny cafeét öppet för Holsåker/Kyrkbyns byalags räkning.
Ca 3000 besök har det varit och vi bugar och tackar och hoppas att våra tillfälliga
hyresgäster vill återkomma även sommaren 2017.
Ett kranbyte i köket fick dock göras då den gamla kranen tjänat ut och spisen har sett
sina bästa dagar så där blir det en ny investering. Även lite nya cafébord, stolar och
någon extra parasoll borde inköpas inför nästa säsong. Det har planterats blommor
och kryddväxter som förhoppningsvis överlevt vintern så vi får njuta av dessa till
sommaren igen.
Kommunens miljöinspektör kom på oanmält besök och vi fick med beröm godkänt.

Kofesten 2016
Förberedelser och planering inför Kofesten har pågått i stort sett under hela året. Det
ska sökas tillstånd från polisen för att få stänga av ”bygattu”under marknaden, knallar

ska kontaktas det ska bokas stånd, och ses över vad som fungerade alt inte fungerade
m.m. Gun Danielsson är vår ”knalleexpert” och hon gör ett ovärderligt jobb i sina
kontakter med alla dessa som är ett 60-tal.
Dagen innan marknaden ska det mätas och målas nr och streck på vägen så alla vet
var dom ska stå när dom anländer på marknadsdagen. Detta sköts av Mius Ingrids,
Siv Strand och Gun Danielsson. Här fick undertecknad vara med som praktikant i år.
Lördag morgon kl07.00 brukar dom första knallarna ramla in och jag fick även här
var med Mius, Siv och Gun för att se och lära.
10.00 kör marknaden igång och en jämn ström av besökare börjar komma. Årets
marknad hade lite mindre besökare än föregående år. Ca3000 hade ändå kommit och
knallarna var nöjda. Vi hade en hel del nya hantverkare med och vi fick mycket
beröm, dom flesta tycker att vår marknad håller hög klass och är väldigt trevlig och
med bra service, vi sträcker på oss och tycker såklart att det är jättekul. Stor eloge till
alla som bidrar till detta. Tyvärr så ställde vädret till det för oss, ett oväder drog in vid
15 tiden med åska och regn så många knallar packade ihop och for hem före 16.00
som är sluttid för marknaden.
Vi fick iallafall lite press då jag och Siv blev intervjuade av SVTs lokala nyheter och
hamnade på deras web TV.

Arkivet
Under hösten så lyckades vi knyta Anna Karin Jobs Arnberg till oss och vårt arkiv.
Anna Karin jobbar till vardags på Dalarnas Museum som verksamhetschef för deras
samlingar. Med hennes hjälp så har vi börjat gå igenom bl a vårt datasystem där
nästan alla våra föremål är registrerade , inte minst alla Westins 10.000 bilder. Dock
konstaterades det att dom inte var säkerhetskopierade och systemet är gammalt och
sårbart.Vi fick hjälp av Dalarnas Museum att säkerhetskopiera detta men som sagt vi
behöver uppdatera vårt digitala system Sofie. En ny dator behövs även köpas in då
den gamla inte stödjer den nya uppdateringen av Sofie 8. Vi är inte ensamma om
detta problem då de flesta Hembygdsföreningar befinner sig i samma situation,
frågan har tagits upp på riksnivå och den 16 mars så har man haft möte för att
diskutera detta. Vi inväntar utvärdering av detta innan vi går vidare med inköp och
uppdatering av systemet.
Annars så mår våra ”fysiska” samlingar bra, vi har mycket ändamålsenliga lokaler
med god brandsäkerhet och bra temperatur i källaren under Syrholns skola. Vi
behöver dock göra en genomgång av vad som finns i arkivet och om det finns saker
som bör avyttras ex gamla tidningar,konstkataloger m.m. Saker som inte har någon
koppling till Floda eller Hembygdsföreningen.
Diskussioner har också förts ang vad som ska tas emot och hur man ska tänka när
folk kontaktar oss och vill skänka saker. Vi behöver ha tydliga ramar runt detta.
Ett beslut har tagits att det ska finnas en liten förvärvsbudget på10.000 kr om något
eller några intressanta föremål dyker upp som kan vara av intresse för oss.
Det har köpts in en Rotstav från 1846 med inristningar av soldatnamn från Floda och
vi har emottagit en gammal sockenkarta över Floda från Hembygdsföreningen
Lindesnäs Gemenskap.

Vi har även tagit emot en samling dräktklädda dockor från Salå Ingrid Proos. Dessa
dockor ställdes ut i kyrkan under Först Söndan 10 juli. Dom ska nu finnas att beskåda
i Floda församlingshem. Det har varit stort intresse för dessa dockor och Lisbeth
Andersson hade en specialvisning i hemmet för två damer från Stockholm som var
överförtjusta.

Kvarna
Vid Kvarna så har det som vanligt varit full fart, tack vare Kvarna kommitténs idoga
arbete. Dock så har två av våra trotjänare genom åren meddelat att dom ställer sina
platser till förfogande , vet inte hur vi ska klara oss utan Anders och Jan Erik men
hoppas vi får konsultera dom lite då och då i alla fall. Tusen tack för alla timmar ni
lagt ner på värdefullt jobb vid Kvarna. Hänvisar till kommitténs egen
verksamhetsberättelse.

Finn Olars Loftbod
Den 10 juni 2016 så blev köpet av Finn Olars Loftbod verklighet.
Hembygdsföreningen äger fastigheten men en kommitté har bildats som driver
verksamheten. Hänvisar till Loftbodskommitténs verksamhetsberättelse.

Minnes fonden
Minnesfonden sköts med bravur av vår vice ordförande Lena Fast vilket vi är mycket
tacksamma för att hon gör. Ett viktig arbete som också inbringar pengar till
föreningen. Hänvisar till Fondens egen verksamhetsberättelse

Hemsidan
Vår Hemsida är under nyuppbyggnad av två ungdomar, Linnea Gustafsson och
Viktor Gröning som har detta som ett sidoarbete parallellt med sin utbildning i
systemvetenskap. Vi hoppas och tror att vi kommer att få en modärn, snygg och
lättillgänglig hemsida. Vill tillägga att detta sker helt ideellt.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av ordinarie Lill Karin Gustafsson, Lena Fast, Mius
Ingrids, Siv Persson Strand, Gun Danielsson, Lisbeth Andersson, Alex Svensson,
Anders Zetterqvist, Marita Lundin samt ersättare Hjortpers Jenny, Peter och Anette
Glennerud. Vi har även här fått en avsägelse från Marita Lundin som efter lång och
trogen tjänst nu får lite mera fritid. Tack för ett gott arbete under många år.
Styrelsen har under året haft 3ordinarie möten och 1 extramöte.
Det planerades en studieresa till Lima Hembygdsgård med det var svårt att få till en
tid som passade alla mitt i älgjakt och jobb så vi gör ett nytt försök till våren.

Före jul så träffades styrelsen under lättsamma former på Floda Bistro även
kvarnkommittén var inbjudna.
Så nu kavlar vi upp armarna och tar nya tag och hoppas på ett händelserikt 2017 med
massor av aktiviteter och vackert väder.

Statistik och ideellt arbetade timmar
Tänkte jag skulle presentera lite statistik över hur många besök vi haft i sommar
samt hur många ideella timmar på ett ungefär som lagts ner av alla.
Hembygdsgården ca 500
Hjort Olars Café ca 3000
Kofestmarknaden ca 3000
Kvarna

ca 500*

Finn Olars Loftbod ca 150
* detta antal är vad som är mätbart när vi har olika arrangemang, men vi har ju
massor av människor som året runt besöker Kvarna så besöksantalet är nog
betydligt högre.

Summa:

ca

8500

Antal ideellt arbetade timmar:

ca

2000

