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 Verksamhetsberättelse 2018 

Åter har ännu ett verksamhetsår gått till ända. Året 2018 var vädermässigt dramatiskt då vi 
hade rekordmycket snö som låg kvar långt in i april, och vårfloden som kom fick några 
dammar vid Kvarna att ge vika. Sommaren kom redan vid Kristi Himmelsfärdshelgen och 
höll sen i sig långt in på höstkanten utan i stort sett en droppe regn.Vi var många som med 
stor förskräckelse och vanmakt följde medias rapportering om  skogsbränderna som 
härjade. Vi fick uppgifter om Hembygdsföreningar som slet och gick man ur huse med att 
försöka rädda föremålssamlingar och byggnader undan den hotande branden som spred 
sig. Vi klarade oss dock undan detta med blotta förskräckelsen då ett åsknedslag vid 
Kvarnsjön hade kunnat ödelägga  hela Kvarnaområdet. Men vinden mojnade och med hjälp 
av rådigt ingripande från privatpersoner och brandkår så gick det hela bra. Ändå följde 
många sömnlösa nätter inte bara för undertecknad utan för alla som åkte skytteltrafik upp 
till vår mila vid Kvarna för att se till att den inte slog eld, den gick ju på övertid då vi inte 
vågade riva den pga värmen och torkan och inte minst den överhängande brandrisken, oro 
också för att någon i oförstånd ändå skulle få för sig att elda trots rådande eldningsförbud. 
I år riktar jag ett extra stort och varmt tack till er i Kvarnakommittén som slet extra hårt 
uppe vid milan i stort sett dygnet runt i flera veckor. Vill så klart också  tacka er alla andra 
som med stort engagemang och tid gör ett fantastiskt arbete med Gammelgården, Hjort 
Olars, Loftboden, Arkivet, Kofestmarknaden och Minnesfonden, ni är ovärderliga i 
Hembygdsföreningens arbete. 
             Lill -Karin Gustafsson ordförande Floda Hembygdsförening  

                    Hembygdsgården 

Den 4 maj var det dags för den stora vårstädningen på Gammelgården, vi var som 
vanligt en liten men glad skara som såg till att det snyggades upp både ute och inne. 
Dagen avslutades med mat från Pönkun i kvällssolen.    

                                    !  



Den 9 maj var det ett 20 tal barn från Syrholns skolas fritidsavdelning Rövarkulan 
med fritidspedagogen Malin Randow och undertecknad i spetsen, som intog 
Gammelgården och Hjort Olars. Det blev en härlig dag med en massa pyssel, lek och 
en död ödla på programmet.  Vi fick också besök av en pratande papegoja och dennes 
matte som kunde berätta för oss om hur den hamnat hos henne och att den tom hade 
bott i Kina. Det blev ett mycket uppskattat ”spontanbesök” . När det sen blev dags för 
lunch så slog vi nästan rekord i att äta pannkakor med sylt. Mätta, belåtna barn och 
vuxna tyckte att det var en toppendag. 

Den 10 maj var det friluftsgudstjänst vid Hjort Olars ett 15 tal deltog på högmässan. 
Kyrkkaffe serverades av Gössas Kristina och dotter som hade öppet på Hjort Olars 
hela Kristi Himmelsfärdshelgen. 

Den 16 maj anordnade Kvarna kommittén en kurs i kolning  på Hjort Olars inför 
sommarens milresning. 

Den 28 maj blev undertecknad intervjuad för tidningen Dala Bygden med anledning 
av att dom tyckte att det var så trevligt med  konceptet Hjort Olars Cafe. 

Den 6 juni anordnade vi ”Lilla barnens dag” på gammelgården. Barnen kunde pyssla, 
klappa hästarna Bella och Snärta och pröva på frisbee golf under ledning av Viktor 
Gröning, det var mycket uppskattat av både stora som små Sen bjöds det på korv med 
bröd och festis. Ett 20 tal vuxna och ett 20 tal barn kom. 

!  !  !  !  

Den 20 juni var det dags för spelmanslagets årliga midsommarfirande på 
Gammelgården. Vi är så glada att dom anordnar detta varje år.  Ett 40 tal personer 
deltog. 



Den 30 juni öppnade vi utställningen ” Hembygdsgården goes  Barbie” en 
barbieutställning med urval ur Camilla Snögrens Barbiesamling. Vi hade till detta 
tillfälle köpt in en barbiedocka som Dagny Olsson i Björbo gjorde en fin kulldräkt till 
som också fick vara med på utställningen. Dagen till ära pyntades Gammelgården 
med rosa ballonger och rosa fluff, delar av styrelsen iklädde sig glittriga tiaror och 
ordförande gick ”all in” med rosa peruk till flodräkten. Fredrik Federley invigde 
utställningen och den höll öppet i tre dagar. Snacka om succé, 300 besökare. 

!  !  !  

Den 1 juli anordnade Hjortpers Jenny Hedberg och Snickar Lisbeth Andersson den 
årliga kursen i ”Flomål” i logen på hembygdsgården. Ett 20 tal personer deltog. 

Den 5 juli anordnade Gagnef Släktforskarförening ett ”öppet hus” i Trösklau med 
anledning av släktforskar veckan i Gagnef. Har inte fått fram uppgifter ang antal 
besök 

Den 9 augusti kom en bussresa med ca 20 Operafest besökare de fick en 
specialvisning och ett litet föredrag om Flodadräkten, Christina Hallpers var 
föredragshållare. Detta var inget av våra arrangemang  men vi lånade ut våra 
floklädda dockor  och Hjort Olars för detta tillfälle. 
Pga att vi inte hade någon hyresgäst på Hjort Olars dvs stängt, valde Floda Operafest 
att i år lägga sin söndagskonsert 12 augusti hos Cafe Duva istället. 

Den18 augusti anordnade Floda spelmanslag Västerdalsstämma på Hembygdsgården 
och ca 150 st personer kom. 

I mitten på Augusti fick vårt sädesmagasin och entrén in till Gammelgården nytt 
pärttak, även nya hängrännor i trä sattes upp. Det var Solvarbo Timring & 



Byggnadsvård  ,( som specialiserat sig på gamla byggnadstekniker) som såg till att 
detta blev gjort. Det blev så bra och vi rekommenderar  detta lilla företag varmt . 

Den 9 september så var det barndop på Gammelgården. Så trevligt att veta att lilla 
Tuva blivit döpt på vår fina Gammelgård. 

I slutet av september  var vi en liten  skara från styrelsen  som bar  in möbler från 
trädgården och gjorde ”Höstfint”.  

Den 20 oktober hade vi filmvisning i Trösklau, Anders Zetterqvist hade lånat ut lite 
filmer som han har i sin privata samling. Det var bl a Pimpeltävling på 
Flosjön ,Tomtar och paketinslagning från Zetterqvist Affär, ett 20- tal filmsugna dök 
upp och vi kunde konstatera att det var mycket uppskattat av dom som kom. Vi hade 
Hjort Olars öppet och sålde kaffe och äppelpaj som bakats på äpplen från dom 
dignande äppelträden i trädgården. På kvällen så bjöds alla i styrelsen och  kommitté 
på en bit mat och samkväm på Hjort Olars som tack för ett gott arbete. 

November kom och vatten stängdes av och inför Advent så pyntades det med Stjärnor 
och ljusstakar i fönstren på Gammelgården och Hjort Olars. Tack Mius och Siv. 

                       Hjort Olars Kafè 

Säsongsöppning på Hjort Olars blev det i år på Kristi Himmelsfärdshelgen, vädret var 
bästa tänkbara och Gössas Christina Persson och dotter hade fullt upp under dessa 
dagar som var så uppskattade. Några hundratals gäster passade på att fika denna helg. 
Trots en sån härlig start  så hade vi svårt att få tag på hyresgäster till Hjort Olars 
denna sommar. Vi annonserade i bladen och på sociala medier och vi fick 
uppmärksamhet genom en stor artikel i Dala Bygden men  det var  bara  två trotjänare 
som nappade. En förening drog sig ur då det var svårt att få ihop folk, men vi var 
jätteglada att familjen Arnberg/Modig och familjen Lind körde på under högsäsong 
dvs v.27 samt v.30. Och dom veckorna så var det mer än fullt ös. Runt 3000 besök 
tror vi att det blev och det är ju inga dåliga siffror med tanke på att vi haft begränsade 
öppettider.  Vi hoppas på bättre tur till nästa år. 



                           Kofestmarknaden 2018 

Förberedelser och planering  inför marknaden pågår under stort sett hela året.  Ny 
marknads kommitté för året är Mius, Siv och Linnea. En annan nyhet är att knallarna 
har fått bokat in sig via ett formulär online på hemsidan, och man betalar numera i 
förskott med swish. Det har inneburit att det varit bättre koll på vilka som betalt och 
man har sluppit springa runt med kvittoblock och kontanter på slutet av dagen. Det 
var ett 60 tal knallar, några nya och många stammisar och vi har som vanligt fått 
övervägande gott betyg och dom flesta är jättenöjda och tycker att det är en bra och 
välorganiserad marknad, så stort tack Mius,  Siv och Linnea som var på plats redan 
vid 07.00 lördag morgon för att att ta emot dom första knallarna som rullade in. Sen 
var det fullt ös fram till kl 16.00.  Årets marknadsdag började med regn på morgonen 
men övergick i strålande sol och det blev varmt och kvavt, det kom ungefär runt 4000 
besökare så vi var väldigt nöjda och glada. Kavlar nu upp ”Övdilarmarna” och ser 
fram emot nästa års Kofestmarknad. 

                              Arkivet 

Under det gångna  året har Lisbeth Andersson och vår nyrekrytering till styrelsen 
Ingalill Jansson gjort ett jättejobb med att gå igenom alla saker vi fått skänkta av 
Anna- Stina Malmborg. Vi hyr  även ett utrymme nere vid gamla Flosjöns såg där vi 
också har en massa saker ex möbler och en del skrymmande konst som också gåtts 
igenom. Tack vare detta så kunde vi sälja en hel del saker via Dalarnas Auktionsbyrå 
och fick in en bra slant till föreningen, jättetack till er. Lisbeth har också genom lite 
”specialkontakter” lyckats få till ett superbra pris på inbindningarna av släktforskar 
böckerna som ligger oinbundna i lådor. Det har sålts några med god vinst tack vare 
detta. Vad gäller vårt nya datasystem Sofie 8 så får vi ägna lite tid under nästa år  till 
att sätta oss in i och ta ställning till hur tillgängliga våra samlingar ska vara digitalt.Vi 
har  även en del oklara upphovsrätter vad gäller fotografier som vi också behöver gå 
igenom och besluta om hur vi ska förhålla oss till. Vi planerar att be Anna Karin Jobs 
Arnberg om hjälp och lägga en del tid på det. Inga nyförvärv till samlingarna har 
gjorts. 

                                   



Kvarna  

Som jag i inledningen berättade så har det inte varit utan dramatik i år vid Kvarna 
men den nya kommittén med Kerstin Stenqvist i spetsen har gjort ett fenomenalt 
jobb. Än en gång stort tack till dessa hjältar. Hänvisar till kommitténs egen 
verksamhetsrapport 

                       Finn Olars Loftbod 

I april tog Länstyrelsen beslut om att Byggnadsminnesförklara Finn Olars Loftbod.  
Kommittén som under ledning av Karin Zetterqvist ansvarar för verksamhet och 
skötsel i samarbete med Holsåker/Kyrkbyns byalag fick äntligen utdelning för sitt 
idoga och envisa arbete. Grattis och stort tack även till er för en fantastisk 
arbetsinsats. Hänvisar till Loftbods kommitténs egen verksamhetsberättelse. 

!  !  



                         
Minnes fonden 

Minnesfonden sköts som vanligt med bravur av vår vice ordförande Lena Fast. Ett 
viktig arbete som inbringar pengar till föreningen. Ett stort tack för en fantastisk 
arbetsinsats. Hänvisar till Fondens egen verksamhetsberättelse. 

 Hemsidan 

Vår nya hemsida som presenterades på förra årsmötet har varit väldigt lyckad. Även 
en egen Facebooksida och ett Instagram konto är länkat till hemsidan. Hjort Olars har 
också fått ett eget Instagramkonto och utvecklingen fortgår. Linnea sköter detta på 
bästa sätt trots heltidsjobb. Tack till Dig. 

                              Styrelsen 

 Styrelsen har under året bestått av:  
Lill-Karin Gustafsson, ordförande 
Lena Fast, vice ordförande 
Anna-Maria Ingrids, sekreterare 
Siv Strand 
Lisbeth Andersson 
Gun  Danielsson 
Anders Zetterqvist 

Ersättare:  
Hjortpers Jenny Hedberg 
Linnea Gustafsson 
Ingalill Jansson 

Adjungerande i styrelsen: 
Kerstin Stenqvist, Kvarnakommittéen 
Karin Zetterqvist Loftbodskommittéen 



Anna- Karin Jobs Arnberg, arkiv-och föremåls ansvarig. 
  
Redovisning i Dala-Floda AB har skött ekonomin 

Revisorer: Matts Arnberg och Per Ersson 

Styrelsen har under året haft 4 ordinarie styrelsemöten och 1 extra styrelsemöte 

                            

Övrigt under året 

I början av december fick vi beskedet att Torbjörn Norden hastigt avlidit, han har 
under många år varit en stor tillgång  med både stort och smått vid bla Kvarna. Vi 
sände blommor från Floda HF till begravningen den12 december. 

Den 29 januari träffade ordförande Loftbodskommittèn med anledning av ansökan 
om att få Loftboden byggnadsminnesförklarad. 

Den 27 mars deltog ordförande på ett möte med Gagnef Floda ideella 
hemslöjdsförening. 

Den 21 april deltog ordförande och Linnea Gustafsson vid Årsmötet för Dalarnas 
Hembygdsförbund på Dalarnas Museum. 

Den 2 maj lånades våra Floklädda smådockor ut till Pastoratets syföreningsträff som 
hölls i församlingshemmet. Lisbeth ordnade med detta, och det blev väldigt 
uppskattat. 

Floda HF har skänkt två tyger från Sten Hultbergs textiltryckeri i Dala-Floda 
(kommer från Anna-Stina Malmborgs hem) till Dalarnas Museums samlingar.En 
uppskattad gåva. 

Även i år har våra äpplen i trädgården omvandlats till härliga pajer som med 
förtjusning intagits av boende på Älvudden tack vare Mius. 



Den 17 november hade vi ett samarrangemang med PRO och ABF en filmvisning, 
”Från källorna till havet”  i församlingshemmet.  

Vi har fått några gamla foton skickade till oss från en man med rötter från 
Björbo ,och ordförande har sänt ett vackert kort och tackat för dessa. 

Vi har fått ”Ny bibliografi över fäbodarna i Gagnef” från en man som heter Olle 
Wingborg som gjort denna. Ordförande har kontaktat honom och tackat för denna. 

Vi hade även planerat en liten utställning om Wåhlstedts 100 år som tyvärr inte blev 
av pga sjukdom. Vår filmvisning fick ersätta detta med kort varsel. 

Utöver det årliga driftsbidraget från kommunen fick vi även ett litet arrangemangs 
bidrag och ett investeringsbidrag vi sökt för våra pärttak på Hembygdsgården. Vi 
tackar Gagnef Kommun för dessa bidrag och ett gott samarbete. 

           

                          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 650 

Hjort Olars Kafé   ca 3000 ( sommaren 2018 endast öppet tjugo dagar samt Kristi 
Himmelfärds helgen) 

Kofestmarknaden ca 4000 

Kvarna                  ca 500*  

Finn Olars Loftbod ca 350 

* 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 (kanske kan vi plussa på 1000). 



Summa: ca 9 500 besök 

Antal ideellt arbetade timmar: 4 000  (kanske ännu mera om vi 

räknar in de timmar som krävdes under dom kritiska veckorna uppe vid milan) 

Åter igen stort tack till er alla 
  
Lill-Karin Gustafsson, 
Ordförande Floda HF 



Axplock från året 2018 


