
        Verksamhetsberättelse 2017 

Så har ännu ett verksamhetsår gått till ända. Året 2017 har bjudit på många fantastiska  
arrangemang i stor och smått, mycket skratt och glädje men också en del sorgesamma 
händelser precis som livet själv. 
När man sitter och skriver på verksamhetsberättelsen så slås man gång på gång av vilket 
otroligt engagemang,tid och energi som läggs ner på all vår verksamhet. Utan dessa 
eldsjälar som brinner för Kvarna, Gammelgården, Hjort Olars, Loftboden ,Arkivet, 
Kofestmarknaden och Minnesfonden skulle Floda vara bra fattigt. Det är alla dessa som 
gör det möjligt att utveckla och bevara allt detta. Så ett stort och varmt tack till er ni är 
ovärderliga. 
             Lill -Karin Gustafsson ordförande Floda Hembygdsförening  

                    Hembygdsgården 

Den 27 mars som för övrigt var en strålande vacker vårdag, kom ett gäng elever (ca 
15 st) och deras lärare från Sätergläntans trä och smidesutbildning för ett 
inspirationsbesök till Gammelgården. De fick se våra föremål och det bjöds på kaffe 
och smörgås. Ett besök till Loftboden hanns också med där Karin Zetterqvist tog 
emot och guidade. Dagen var väldigt uppskattad och vi fick även en liten ersättning 
som tack, samt en förfrågan om att få komma tillbaka. 

Den 29 april var det dags för den årliga ”kuppjärksutvädringen” och vårstädning på 
Gammelgården. En tapper skara ur styrelsen och några ditkommenderade äkta män 
fick en hel del gjort och kaffe som tack. 

Den 6 maj hade vi ett bröllop som sedermera resulterade i en liten Flodatös, vi säger 
stort grattis till brudparet och den lilla. 

Den 23 maj inföll städdag nummer två, blommor och kryddväxter planterades, 
möbler sattes ut och kompletterades med två  nya cafe bord med tillhörande stolar. 
Och Hjort Olars skurades grundligt.  

Den 25 maj på Kristi Himmelsfärd hade kyrkan sin årliga utomhusgudstjänst på tunet 
utanför Gammelgården. Efteråt bjöd Hembygdsföreningen på kyrkkaffe. Samma dag  



arrangerade vi en familjedag där vi bjöd in till pyssel för stora och små i samarbete 
med Gagnef-Floda ideella hemslöjdsförening. Hjortpers Jenny och Malin Randow 
hade fullt upp med pysselsugna barn i alla åldrar. De två hästarna Bella och Snärta 
som parkerats i en hage blev klappade av barnen och stormtrivdes med all 
uppmärksamhet. Det bjöds också på kaninhoppning där tjejerna Agnes och Lovisa 
visade upp sina fina kaniner,detta var väldigt uppskattat av både stora och små. Hjort 
Olars var öppet och man kunde fika. Barnen bjöds på chokladbollar och det blev en 
lyckad dag. 
Ett 30 tal barn och vuxna kom. 
Den 13 juni tog vi en extra städdag för att göra iordning inför utställningen med  våra 
Floklädda dockor från Gammelgården. Dessvärre upptäckte vi att dom haft 
påhälsning av småkryp så det blev till att sanera och dammsuga hela gänget 
grundligt, detta innebar mycket jobb och vi insåg att tiden räckte inte till för att i tid 
få till en utställning i Trösklau som var planerat. Vi fick dock en hel del städat o lite 
röjt ute. Anders körde undan massor av gammalt bråte som legat och skräpat och det 
blev många vändor bort till vår rishög som skall eldas vid tillfälle.Tyvärr fick traktorn  
nog och gav upp och så även vi. Som tack för gott arbete gick vi till Floda Bistro och 
åt en god lunch. 

Den 14 juni hade jag och Anders Zetterqvist ett möte med personal från Dalarnas 
museum, det var byggnadsantikvarien Lars Jönses och hans kollega Malena 
Andersson som gick igenom alla våra byggnader och miljöer (som dom för övrigt  
tyckte var jättefina och intressanta,) för att ta fram ett kostnadsförslag på en 
långsiktig underhållsplan för dessa. Dom var väldigt imponerade över att vi med 
ideella krafter ändå lyckats hålla byggnaderna i så gott skick. Åtgärder måste dock 
ske inom överskådlig tid på flera ställen ,såsom  genomgång av tak och byte av syllar 
på flera byggnader, även träd som på sikt försämrar taken måste bort. Vi upptäckte 
också att pärttaket på vårt lilla sädesmagasin var i mycket dåligt skick på ena sidan 
och behövde akut åtgärd för att det inte skulle försämras ytterligare. Även en stor 
spricka i stamphjulet vid Kvarna upptäcktes och behöver åtgärdas snarast. Kontakt 
togs med Solvarbo Timring & Byggnadsvård (enl.rekomendation från Lars Jönses) 
Stamphjulet finns det förhoppning om att vi kan laga själva med lite extern hjälp. 

Den 20 juni var det dags för  Floda spelmanslags årliga Majstångsresning  på 
Hembygdsgården. Ett mycket uppskattat arrangemang som vi är mycket glada för att 
de genomför varje år. Hjort Olars var öppet och ett 30 tal personer kom. 



Den 2 juli under ” vicku inna” arrangerades en lite kurs i ”Flomål” på logen av 
Hjortpers Jenny och Lisbeth Andersson. 19 personer deltog 

Den 5 augusti hade vi återigen ett bröllop på Hembygdsgården.  

Den 8 augusti hade jag och Mius ett möte med Anders Fransson  från Solvarbo 
Timring & Byggnadsvård för genomgång av åtgärder vi behöver göra gällande taket 
på lilla sädesmagasinet samt entretaket till Hembygdsgården. Offert begärdes in som 
senare antogs av styrelsen och arbetet kommer att utföras vår/sommar 2018.  

Den 13 augusti var det dags för Floda Operafest att inta Hembygdsgården. För andra 
året i rad genomfördes ” Opera i det Gröna”. Tyvärr var inte vädret det bästa, men 
turligt nog så gick det snabbt att få in bänkar  i logen och vips blev det ”Opera på 
Logen” istället. 

Den 30 september var det återigen en tapper liten skara ur styrelsen som städade och 
bar in möbler samt bommade igen för säsongen. 

Den 17 november stängdes vattnet av och den enkla presenningen som legat på det 
trasiga taket byttes ut mot en rejäl och tjock industripresenning som ska klara vintern. 

Hösten bjöd även i år på dignande äppelträd med himmelskt goda äpplen. Styrelsen 
har gjort sitt bästa för att tillvarata dessa, och fallfrukten som blivit lite kantstött har 
några hästar mumsat i sig med förtjusning. Jag plockade även ihop en stor ICA kasse 
och levererade till barnen på Syrholns skola som uppskattade detta. Även Älvuddens 
särskilda boende fick njuta av våra äpplen i form av en delikat paj, bakad av Mius, 
som serverades på deras årliga surströmmingskalas.  
 Under sommaren har vi tagit hjälp av firman Növarjan som klippt gräset och röjt en 
del sly. 
Vi har även gjort en inventering av  alla träd och insett att det är många som inte mår 
så bra samt att en del bidrar till att förstöra taken. Andra är torra och ger ett skräpigt 
intryck samt kan vara murkna och därigenom utgöra en risk för både besökare och 
byggnader vid stark blåst.  
Det har begärts in en offert från Bernt Eriksson som även ska se över möjligheterna 
att röja på andra sidan Hagvägen mitt emot Hjort Olars. 

Vintern kom och det sattes upp ljusstakar och stjärna på Gammelgården och Hjort 
Olars. Tyvärr blev det ingen utegran i år  då ingen hade riktigt tid att fixa detta, men 



det arrangerades granris och ljung i lådor som bidrog till att det såg trevligt ut i alla 
fall trots avsaknad av gran. 

    

                        Hjort Olars Café 

Sommaren 2017 bjöd på ömsom sol och ömsom regn,cafet har varit öppet från v.27 
tom v.32 varje dag ( utom 2 dagar i augusti) kl 11-18. Glädjande nog har besöken 
ökat sen förra sommaren och någonstans runt 4000-4500 har besökt vårt lilla cafe. 
Det har varit fikasugna från när och fjärran ja till och med från Holland och Tyskland. 
Vi har verkligen lyckats med att sätta Dala-Floda på ”fikakartan”. 
Sommarens hyresgäster har varit några gamla rutinerade från förra året men även 
några nya. Det är familjerna Arnberg/ Modig, familjen Lind ( Drängpers) som 
återigen bjudit på 50-tals afton,Mosselbuorkestern, Herrarnas förtjusning samt Loppis 
med bak och kokbokstema.  
I år hade även Floda Spelmanslag antagit utmaningen att driva cafet en vecka.Två 
dagar i slutet på juli och början av augusti hoppade några ur ensemblen från Björbo 
Revyn in och det bjöds på både underhållning och fika. Vi fick dessvärre lov att 
stänga två dagar då våra nästa hyresgäster var uppbokade sedan länge på annat håll, 
men sedan kunde vi välkomna fd Flodaborna (numera Faluborna) Ann-Sofie och 
Jerker Eriksson till Hjort Olars.  
Stort tack till alla som bidragit till ännu en succé sommar på Hjort Olars och vi 
hoppas så klart att alla vill återkomma nästa sommar. 
Inför årets säsong så införskaffades en ny spis, lite målarkritor och papper samt några 
ute-leksaker för barn i alla åldrar. 

                           Kofesten 2017 

Förberedelser och planering  inför Kofesten har pågått i stort sett under hela året. Det 
har sökts tillstånd från polisen för att få stänga av ”bygattu”under marknaden, knallar 
har kontaktas det har bokas stånd, m.m. Gun Danielsson är vår ”knalleexpert” och 
hon har gjort ett ovärderligt jobb i sina kontakter med alla dessa som är ett 60-tal. 



Gun har nu bett om att få överlämna  till Siv och Mius inför nästa års Kofestmarknad 
och vi är oerhört tacksamma för all tid hon lagt ner på detta.  
 Trots att vädret bjöd på både sol och regn var våra knallar väldigt nöjda, man tycker 
att det är välorganiserat, bra service och hög klass på marknaden och det är ju jättekul 
så klart. 
Att allt fungerar så bra har vi Gun, Siv och Mius att tacka för, dom har god rutin efter 
många år som ”marknadsgeneraler” och dom finns på plats redan vid 07.00 lördag 
morgon när dom första knallarna anländer för att hjälpa alla på plats med div. 
göromål. 
10.00 kör marknaden igång och sen brukar det vara en jämn ström av besökare fram 
till 16.00. 
 Årets marknad drog lite mera besök än förra året ca 4000, kanske var det vädret eller 
så berodde det på att vi i år satsat på att annonsera i Annonsbladet, Leksandsbladet 
och Järna Nytt. Kul var det att så många kom. 

                              Arkivet 

Som jag tidigare berättat mår våra samlingar bra där dom ligger i arkivet under 
Syrholns skola. Kan också berätta att vi har ett lagerutrymme i källaren i Björbo 
gamla kommunhus. Där har Lisbeth Andersson i höst gjort ett jättejobb med att 
försöka  
inventera vad som finns där. Några ex av Det Gamla Floda finns och en hel Floda 
sockens släktbok samt Blåklockan (samtliga ej inbundna) Vi har beslutat att låta 
binda in några stycken av släktboken då det finns intresse för denna bland 
släktforskare, som har hört av sig 
Glädjande i år har varit att vi fått till ett bra avtal via Norrbottens museum gällande  
datasystemet Sofie 8 för våra samlingar. De har även varit oss behjälpliga med 
konverteringen från det gamla systemet. 
Ett inköp har gjorts till våra samlingar och det är en vackert snidad häst av Anders 
Ädelfeldt son till Flodas duktiga träsniderska Pjons Anna. Vi är mycket glada att vi 
fick möjligheten till detta inköp. 

                                  Kvarna  

Vid Kvarna har det varit full fart tack vare Kvarnakommitens idoga arbete. Ny 
sammankallande för kommittén är Kerstin Stenqvist som sköter detta på ett ypperligt 



sätt och vi är jätteglada att hon ville åta sig detta. Stort tack till hela kommittén för en 
fantastisk arbetsinsats. Hänvisar till kommitténs egen verksamhetsrapport 

                       Finn Olars Loftbod 

Även vid Finn Olars Loftbod har det varit full aktivitet. Här finns också en kommitté 
som under ledning av Karin Zetterqvist ansvarar för verksamhet och skötsel i 
samarbete med Holsåker/Kyrkbyns byalag. Stort tack även till er för en fantastisk 
arbetsinsats.Hänvisar till Loftbodskommitténs egen verksamhetsberättelse. 

                        Minnes fonden 

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

                             Hemsidan 

Vår nya hemsida som presenterades på årsmötet har varit väldigt lyckad. Även en 
egen Facebooksida och ett Instagram konto är länkat till hemsidan. Vi har genom 
detta kunnat nå ut med information om våra arrangemang och även kunnat lägga ut 
bilder m.m. Vi försöker att uppdatera den kontinuerligt med lite nya bilder och text. 
Det har även blivit möjligt att gå in via hemsidan för att bli medlem.Vi har god hjälp 
av Linnea och Viktor som sköter detta vid sidan av sin utbildning, så ett stort tack till 
er. 

                              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 
Linnea Gustafsson 
Alex Svensson 

Ersättare:  
Hjortpers Jenny Hedberg 
Peter Glännerud 
Anette Glännerud 

Adjungerande i styrelsen: 
Kerstin Stenqvist, Kvarnakommitéen 
Karin Zetterqvist Loftbodskommitéen 
Anna- Karin Jobs Arnberg, arkiv-och föremålsansvarig. 
  
Redovisning i Dala-Floda AB har skött ekonomin 

Revisorer: Matts Arnberg och Per Rehn 

Styrelsen har under året haft 5 ordinarie styrelsemöten och 2 extra styrelsemöten 

Den 20 maj 2017 fick vi det sorgliga beskedet att vår styrelseledamot Alex Svensson 
Björbo hade gått bort. Ordförande framförde styrelsens deltagande till de anhöriga, 
och styrelsen skickade en minnesgåva (Björbo Intresseförening) till minnesstunden 
som hölls lördagen den 15 juli. 

                           Övrigt under året 

Den 1februari träffade jag personal från skolan för att se om det finns möjligheter till 
samarbete mellan skolan och Hembygdsföreningen.  
Den 6 april bjöd Dalarnas Hembygdsförbund och Åhls hembygdsförening in Gagnef 
och Leksands Hembygdsföreningar till Kretsträff i Gamla Teatern i Insjön. Temat var 



Tidsresor- Verksamhet för barn i föreningen. Museipedagog Annacari Jadling från 
Dalarnas Museum medverkade. 
 Ordförande, Jenny Hedberg och Malin Randow (skolan) deltog på en mycket 
givande kväll där vi fick möjlighet att visa prov på vår förmåga att improvisera ett 
litet teaterstycke utifrån några tilldelade föremål. Många skratt kan jag lova att det 
blev. 
Den 22 april deltog jag på Dalarnas Fornminnes-och Hembygdsförenings Årsmöte. 
Platsen var Dalarnas Museum. 
Den 26 april var det föreningsträff med kommunen och övriga kulturföreningar för att 
diskutera ev. investeringar. Lena Fast deltog. 
I början av september blev jag kontaktad av Mockfjärds Hembygdsförening som 
emottagit skänkta föremål från en kiosk i Mockfjärd. Där hittade de en stor målad 
reklamskylt (ca 240x250) som Per Hilding Perjons målat. De ville nu skänka denna 
till Floda HF och vi tackade så klart ja till denna gåva. Skylten finns kvar i Mockfjärd 
eftersom de ville använda den i en utställning till sommaren. 
Den 2 september deltog Ordförande, Lisbeth Andersson och Linnea Gustafsson på 
Dalarnas Hembygdsförbunds Höstfest i Transtrand. Det var Transtrands 
Hembygdsförening som höll i dagen och det var en spännande och intressant dag. En 
jättefin Hembygdsgård där vi fann mycket inspiration och idéer för framtiden.  
Vi har även gjort ett utskick som delats ut till alla hushåll i Floda /Björbo där vi 
berättar om vår verksamhet i korta drag. Med detta utskick följde även ett 
inbetalningskort. Vi har lagt ut dessa på Hjort Olars, Kvarna och ICA. 
Utöver det årliga driftsbidraget från kommunen fick vi också lite extra 
arrangemangsbidrag som vi sökt. Vi tackar Gagnef Kommun för 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 500 

Hjort Olars Café   ca 4000-4500 

Kofestmarknaden ca 4000 



Kvarna                  ca 500* 

Finn Olars Loftbod ca 250 

* 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 9750 besök 

Antal ideellt arbetade timmar: ca 3000 
   

           


