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Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsåret 2019 blev vädermässigt ett lugnare år än föregående, men dramatik
saknades inte då stamphjulet vid Kvarna gick sönder efter 2 timmars stampning i samband
med Sätergläntans årliga besök. Sätergläntans träelever med lärare kom till undsättning
men insåg snart att detta låg utanför deras kompetensområde. Detta i sin tur ledde till att
det nu söks pengar för översyn och restaurering av stampen, stamphus, dammar och på sikt
hela Kvarnområdet. Intressant och spännande då området i sig är unikt i sitt slag bla med
Vadmalstampen som är en av få i Sverige som är i bruk och drivs med vatten. Fortsättning
följer….
Men nu till något helt annat, årets utställning i Trösklau med namnet Flokläör blev en
utmaning för Ingalill och Lisbeth som fått i uppdrag att göra utställningen. Vi visste sen
tidigare att vi hade ”kryp” i våra textilier uppe på Gammelgården, men det var värre än vi
trott. En frysbox köptes för frysning av föremålen,det dammsögs och en del fick slängas och
Ingalill och Lisbeth var förtvivlade.Dom gamla skyltdockorna var det bara att säga ”Tack
och adjö”till, men ge upp var det inte tal om. Till slut hade dom lyckats få rent allt, köpt ett
berg med malfällor, lånat in skyltdockor från Hallwylska Museet i Stockholm, hittat dockor
på blocket, (Lisbeths man Bosse gjorde ett jättejobb, inte minst gällande transporter) skrivit
texter, köpt glasmontrar, och ställt i ordning en helt fantastisk utställning där det visades
upp delar ur våra textila samlingar. En utställning som på intet sätt visade kompletta
dräktvariationer från Floda, utan var mer en utställning där syftet var att visa olika
föremål ur våra samlingar. Men detta hade aldrig varit möjligt utan Ingalill och Lisbeth
som slet i princip dygnet runt sista veckorna. Ett extra stort tack till er. Tack också till
Anders Z som byggde så fina socklar till utställningen. Jag vill också passa på att rikta ett
innerligt och varmt tack till Styrelsen, Kvarnakommiteèn, Loftbodskommitteèn,
Minnesfonden, Kofestkommitteèn, Arkivansvarig , Dräktansvarig, IT ansvarig, ni är
ovärderliga i ert arbete .
Lill -Karin Gustafsson ordförande Floda Hembygdsförening

Hembygdsgården
Enligt ett beslut förra hösten så skulle det tas ner en hel del träd på och runt hela
området uppe vid Hembygdsgården, en offert godtogs och vi var alla glada att detta
skulle bli gjort då många träd är i otroligt dåligt skick. Dessvärre så satte ett benbrott
stopp för detta arbete men vi håller tummarna att det ska ske i början på nästa
verksamhetsår.

Inför årets utställning så skrev Ingalill lite nya texter och information om våra
byggnader på Hembygdsgården. Dessa plastades in o sattes upp.
Den 10 Maj på eftermiddagen var det dags för den årliga städ och
kuppjärksvädringen på vår kära Gammelgård. Vi som träffades var styrelsen och
några ditkommenderade äkta hälfter.
Vi fick en hel del gjort och intog sedan en fantastisk ”Go Fika” på Hjort Olars som
hade öppnat för säsongen.

Småkryp i textilierna

Den 30 maj på Kristi himmelsfärdsdagen så var det friluftsgudstjänst vid Hjort Olars,
ett 15 tal deltog på högmässan. Kyrkkaffet bjöd Hembygdsföreningen på och Eva
Kari hade ordnat detta så fint.
I år så blev det tyvärr inget midsommarfirande på Gammelgården då Spelmanslaget
inte fick ihop folk nog att arrangera. Vi får hoppas att dom kan komma tillbaka ett
annat år.
Den 4 juli anordnade Gagnef Släktforskarförening ett ”öppet hus” på logen med
anledning av släktforskar veckan i Gagnef. Enligt Bengt Åke Permats så var det
välbesökt och många passade på att fika på Hjort Olars. Hembygdsföreningen fick
också en mapp av okänd givare med intressanta tidningsurklipp från Floda i samband
med detta.

Den 6 juli så öppnade vår utställning ”Flokläör” i Trösklau. Invigde gjorde
Hembygdskonsulent Erik Thorell från Dalarnas Museum. Utställningen visade ett
urval ur vår dräktsamling. Utställningen blev en stor succé och hade runt 500
besökare trots begränsade öppettider. Flera enskilda grupper hörde av sig och fick
specialvisningar långt in på hösten.

Den 7 juli anordnade HjortPers Jenny kurs i Flomål, i år träffades deltagarna på Hjort
Olars och ett 20-tal intresserade dök upp.
Den 11 juli blev undertecknad uppringd av P1 Studio Ett , dom undrade om dom fick
göra en intervju i direktsändning med anledning av ”Kofesten”. Trots att jag var
super nervös så blev det ett bra inslag och även Radio Dalarna spelade in och sände,
medverkade gjorde även Matts Arnberg som även spelade en trudelutt på fiolen. Får
nog säga att vi lyckades sätta Floda på Sverigekartan då programmet sändes i
Riksradion.
Den 8 augusti fick vi besök av en liten grupp fritidsbarn med två fröknar från
Rövarkulan Syrholns skola, dom fick en specialvisning av utställningen Flokläör av
undertecknad och dom tyckte det var jättefint och spännande. Mat blev levererad från
skolans kök och medan regnet fullständigt vräkte ner så åts det pannkakor i stora lass
på trappan in till Hembygdsgården. Efteråt var det såklart fika på Hjort Olars.

Den 26 oktober höststädade en tapper liten skara på Hembygdsgården, dom malätna
dockorna slängdes ut och tappade både huvuden och händer som rullade runt på
tunet. Dom fraktades till soptippen veckan efter.
På kvällen träffades städpatrullen hos Gun där vi åt ”Floplanka” som tack för gott
arbete.

”Liten tomte tittar ut”

Innan Advent såg Mius till att ljusstakarna kom upp i fönstren på Gammelgården.

Hjort Olars Kafè
Här skulle jag bara kunna skriva SOMMARENS STORA SUCCÈ!!! Det som började
med en liten förfråga till Eva-Kari Lind om hon kunde tänka sig att hyra Hjort Olars
hela sommaren, resulterade i att Floda plötsligt hade ett fullbokat kafé hela
sommaren,ett kafé som alla pratade om. Det smyg öppnandes vid påsk och hade
öppet till att börja med helger sedan hela sommaren tis-sön.Det skulle visa sig att det

även gick att driva kafè verksamhet ända in sent på hösten och även helger hela
december. Vi är så jätteglada att Eva Karin och hennes familj tog sig an uppgiften och
vågade satsa, vi har ju haft dom som tillfälliga hyresgäster några veckor varje
sommar sedan 2017 så vi visste ju att det var hög klass på det som serverades och
service minded ut i fingerspetsarna. Dom har även skött trädgården och sett till att
det blommat vacker. Vi ser nu fram emot nästa år då vi har glädjen att ha dom som
hyresgäster ett år till,och förhoppningsvis ännu längre. Vi i styrelsen Floda HF kan
bara buga och tacka för ett fantastiskt jobb och underbara hyresgäster. Dessvärre har
midjemåtten på styrelsen ökat något vilket inte ingick i avtalet.

Kofestmarknaden 2019
Årets marknad var väldigt lyckad, tack vare att knallarna kan boka in sig och betala
via swish i förskott, detta underlättar för alla inblandade. Ett 60 tal knallar fanns på
plats i år och allt flöt på med några små incidenter som kunde lösas.Nytt för i år var
också att vi blev erbjudna att köpa alla marknadsstånd av Gagnef OK (vi har under
alla år hyrt dessa inkl montering)och vi kunde köpa loss dom för en struntsumma tack
vare Mius. Detta innebär att vi gör en bra vinst genom att vi numera äger dessa. En
hel del mer jobb såklart då vi får montera upp och ner dom själva, men tack vare
snälla anhöriga i blandade åldrar så löste det sig i alla fall detta år. Vi noterade också
en ökning av besökare vilket var väldigt glädjande både för oss och knallarna. Årets
kommitté har bestått av Mius, Siv och Linnea. Tack för ett toppenjobb.

Arkivet
I år har det inte hänt så mycket i Arkivet, vi hade förhoppningar att försöka komma
igång med att sätta oss in i Sofie 8, tyvärr har det har fått stå tillbaka pga jobbet med
saneringen av textilier och sommarens utställning som tog mera tid än vad vi räknat
med.Vi hoppas så klart att vi kan påbörja detta nästa år, gå igenom vad som finns i
arkivet och diarieföra föremål som inte hunnit bli det. I augusti så meddelade AnnaKarin Jobs Arnberg att hon ville bli entledigad från uppdraget som arkiv och föremåls
ansvarig. Hon ville istället lägga fokus och tid på att hjälpa Kvarna kommittén att
söka pengar till projektet ”Stampen” vid Kvarna. Styrelsen biföll hennes önskan och
kommer att avtacka henne vid årsmötet. Tillfällig arkivansvarig har varit Ingalill
Jansson. Ett par nya påsömhängslen har köpts in för att komplettera en mansdräkt
som finns till uthyrning.

Kvarna
Ingen mila i år, men fullt med jobb och aktiviteter uppe vid Kvarna. Kommittén leds
även detta år av Kerstin Stenqvist. Hänvisar till kommitténs egen
verksamhetsberättelse.

Pysselbilder från aktivitet vid Kvarna

Finn Olars Loftbod

Finn Olars Loftbod är sedan 2018 Gagnef Kommuns enda Byggnadsvårds minne och
sköts av en kommitté under ledning av Karin Zetterqvist. Kommittén ansvarar för
verksamhet och skötsel i samarbete med Holsåker/Kyrkbyns byalag. Hänvisar till
kommitténs egen verksamhetsberättelse.

Minnesfonden
Minnesfonden sköts som vanligt av vår vice ordförande Lena Fast på ett ypperligt
sätt. Hänvisar till Minnesfondens egen verksamhetsberättelse.

Hemsidan
Vår nya hemsida som presenterades på årsmötet 2018 har varit väldigt lyckad. Även
en egen Facebooksida och ett Instagram konto är länkat till hemsidan. Hjort Olars har
också fått ett eget Instagram konto och utvecklingen fortgår. Linnea har skött detta
vid sidan av sina studier och heltidsjobb.Tyvärr blev vi tvungna att befria Linnea från
allt styrelsearbete då hon fick en ny tjänst som kultursekreterare i Gagnef kommun,
detta innebär att hon kommer att handlägga och arbeta med bidragsansökningar m.m
som gör det omöjligt för henne att fortsätta i styrelsen då det kan komma att innebära
jävssituationer . Vi kommer att avtacka Linnea på årsmötet och önskar henne lycka
till med nya jobbet. Tillfälligt ansvarig för hemsidan har varit Gun Danielsson.

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, Kvarnakommittén
Karin Zetterqvist Loftbodskommittén
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 5 ordinarie styrelsemöten och 2 extra styrelsemöten

Övrigt under året
Den 27 april deltog Ingalill Jansson och Lisbeth Andersson vid Årsmötet för Dalarnas
Hembygdsförbund på Dalarnas Museum.

I slutet av oktober fick vi det sorgliga beskedet att Anna Stina Malmborgs man
Gunnar hade gått bort. Styrelsen skickade en stor vacker blombukett till Anna Stina.
Utöver det årliga driftsbidraget från kommunen fick vi även ett litet arrangemangs
bidrag.Vi tackar Gagnef Kommun för dessa bidrag och ett gott samarbete.
Vi har det här året lagt lite extra pengar på annonser i Flodabladet där vi tackade för
bidrag som inkommit till Minnesfonden, samt informerade om vad pengarna ska
användas till. Vi har också haft en helsida där vi berättar om vad som är på gång
under året, uppgifter och en inbetalningstalong hur man kan bli medlem. Detta
resulterade i att vi fick in lite väl behövda medlemsavgifter. Vi har gett oss i styrelsen
uppdrag att se över möjligheter att rekrytera nya medlemmar då vi på sikt är beroende
av att det kommer in pengar bl a via medlemsavgifter till föreningen.

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 8000 (har varit öppet längre än vanligt i år och även helger långt
in på hösten samt december)
Kofestmarknaden ca 5000 (En ökning från föregående år)
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). Även Loftboden har nog haft mera
spontanbesök som är svåra att räkna.

Summa:

ca

15 000 besök

Antal ideellt arbetade timmar: ca 5000
Åter igen stort tack till er alla
Lill-Karin Gustafsson,
Ordförande Floda HF

Axplock från 2019
Utställning på gång

Städpojkarna

Gofika

