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 Verksamhetsberättelse 2020 

Verksamhetsåret 2020 blev ett år vi sent ska glömma, en pandemi lamslog stora delar av 
hela världen och miljoner människor dog som flugor. Här hemma i Sverige där vi varit 
förskonade från pandemier så blev vi varse att denna farsot skulle skörda liv även här. 
Många gamla blev isolerade från sina nära och kära, många dog ensamma. Ingen hade 
kunnat tro att vi i ett land där vi har det så bra skulle helt plötsligt befinna oss i en 
”krigszon” i en pandemi. Håll i håll ut och håll avstånd blev vardag, handsprit fanns 
överallt och ovisshet och rädsla blev en stor del i allas liv. Ändå såg det ganska ljust ut i 
början av sommaren men vi insåg snabbt att alla våra arrangemang fick utgå.. Marknader, 
Spelmansstämmor, Dansbandsveckor ja till och med OS ställdes in. Självklart  även vår 
Kofestmarknad , det var ett lätt beslut att ta då vi såg hur människor kämpade för sina liv 
på intensiv vårds avdelningarna och vårdpersonalen gick på knäna utan att ha någon 
möjlighet till semestrar och återhämtning. 
En liten ljusglimt blev det i alla fall då vi tog hjälp av barnen och fröknarna på Fritids 
Rövarkulan som fick till en utomhusutställning på Hembygdsgården som hette ”drömmar”. 
Den bestod av teckningar och texter som barnen skapat utifrån sina tankar och vad de 
drömde om. Teckningarna sattes upp på väggen på logen .”Stjärnfångarna” som tillverkats 
av ull från Wåhlstedts och tyg från Mössverkstan hängdes upp i loftgångarna på våra 
härbren .Det blev också  några ”Drömspiror” som stod ute på tunet och vajade i vinden.   
I portlidret så fanns det möjlighet för besökare att skriva små lappar och sätta upp om vad 
de drömde om, väggen blev full med önskningar från både stora och små besökare. Dessa 
lappar är sparade  i arkivet som ett tidsdokument från år 2020 då allt ställdes på ända och 
förändrade livet för oss alla. 
  
Då jag efter detta årsmöte avgår som ordförande  i Floda HF efter 5 år vill jag rikta ett 
innerligt och varmt tack till Styrelsen, Kvarnakommiteèn, Loftbodskommitteèn, 
Minnesfonden, samt övriga som ansvarat för Marknaden, Arkivet, Hembygdsgården och 
Hemsidan ni är ovärderliga i ert arbete. Det det har varit fantastiskt kul och lärorikt att haft 
förmånen att få vara ordförande dessa år, men nu är det dags för någon annan att ta över 
och med andra ögon fortsätta mot nya mål. Lycka Till! 
             Lill -Karin Gustafsson ordförande Floda Hembygdsförening  



Hembygdsgården 

Den 25 mars var det så äntligen dags för trädfällning uppe på Hembygdsgården, vi 
var många som pustade ut när detta var klart. Det var många blåsiga dagar både på  
hösten och våren och många träd var i riktigt dåligt skick. Stort tack till Firma Berndt 
och Ingemar Eriksson som utförde arbetet som dessutom blev något billigare än 
offerten vi fått. 

Den 2 maj var det dags för årets städdag, vi höll avstånd och några krattade och 
gjorde fint på tunet medan ett gäng röjde nedanför vägen ner mot åkrarna. Utsikten 
förbättrades rejält även om krafterna tröt på slutet och några större träd fick vara kvar 
till nästa år. Fika intogs och det bjöds på en fantastisk tårta från Hjort Olars. 

Den 21 maj kunde kyrkan trots pandemin  genomföra årets friluftsgudstjänst och ca 
13 personer kom. Avstånd hölls och sedvanligt kyrkkaffe från Hjort Olars bjöd 
hembygdsföreningen på. 

Den 12 juni intog ett gäng kreativa barn från Fritids Rövarkulan Dala-Floda och 
deras fröknar Malin Randow och undertecknad Hembygdsgården. De hade jobbat 
fram en utställning som fick namnet ”Drömmar” som skulle sättas upp utomhus.  

Den 24 augusti fick vi ringa Anticimex, då vi upptäckt att några getingar börjat 
knapra på Gammelgården. Vid närmare undersökning var det ett 1,5 dm brett och 
7cm djupt hål i en av stockarna på framsidan. Av en händelse hade en rådig fikagäst 
som är i byggbranchen sett getingarna och kontaktade oss. Saneringen gick bra och 
våra försäkringar täckte kostnaden.  

Tyvärr ställdes två bröllop in som skulle skett på Hembygdsgården, men ett brudpar 
bokade in sig igen nästa år.  

I början av september renoverades taket på stallet samt taket på Trösklau, tack vare 
beviljat investeringsbidrag från Gagnefs Kommun och pengar ur Minnesfonden. 

Den 12 september var det dags för ytterligare en röj och städdag, vi fick även åkern 
nere vid festplatsen slagen av Peter och Anette Glännerud som till slut gick med på 
att i alla fall bli bjudna på fika som tack för hjälpen. 



Den 22 september städades och sanerades hela Gammelgården med hjälp av en 
anlitad städfirma, nu hoppas vi att alla kryp och annat håller sig borta. Ingalill och 
Lisbeth har tvättat gardiner och fryst och vädrat övriga textilier samt slängt en hel del 
som ej gick att rädda. Dessvärre  upptäcktes ett läckande tak, vi fick snabbt ta in en 
offert från takfirman vi anlitat till de andra taken samt söka mera investeringsbidrag 
från kommunen. Vi hade tur då det fanns pengar kvar i kommunens budget och 
beviljades bidrag. Även denna gång togs resterande pengar utöver bidraget ur 
Minnesfonden. 
                                   

                                           Hjort Olars Kafè 

 Vad skulle hända nu med alla planer för Hjort Olars när pandemin slog till och allt 
ställdes på ända.? Jag hade ett möte med Eva- Kari i mars,  hon beslöt sig för att ändå 
köra men med hårda restriktioner vad som gällde för besökarna. Hon satsade på Take 
Away och utomhus i väder och vind. Gästerna strömmade till och det var långa köer 
för att få köpa deras underbara fika, hon säger själv att det har varit ”Helt Galet”. Vi 
är så tacksamma och glada att hon och hennes familj vill fortsätta att hyra och driva 
Hjort Olars. Det har även varit öppet på helgerna hela hösten t o m december ut. Så 
härligt att dom bidrar till att Hembygdsgården lever året runt. 

Kofestmarknaden 2020 
ÅRETS KOFETSMARKNAD INSTÄLLD PGA COVID-19 

Beslut togs att inte anordna marknad och sätta människors liv och hälsa på spel. 

 Arkivet  

Äntligen händer det saker i Arkivet, Ingalill och Lisbeth har kavlat upp ärmarna och 
börjat reda upp en del oklarheter med registreringar m.m, Ingalill har också börjat 
tittat på möjligheter att fotografera av våra textila samlingar, främst våra dräkter för 
att kunna digitalisera och göra dessa mer tillgängliga.   

Vi har tagit emot tre donationer i år. En stor Dalahäst(ca70 cm hög) som ett par i 
Falkenberg, Maj och Artur Sjöblad ville skänka oss, planen var att dom skulle besöka 
Dala-Floda i samband med överlämningen men tyvärr satte pandemin stopp för detta. 



Hästen kom dock till Floda tack vare ett par från Mockfjärd som driver  en affär där 
nere sommartid som kunde erbjuda hästen lift till Dalarna.  

Av Karin Brask Dala-Floda fick vi en vacker skinnkolt som hon haft som barn. Ett 
mycket uppskattat föremål då det var i mycket bra skick. 

Av Karin ”Lillan” Berglund i Björbo fick vi två vackra linnesärkar med en intressant 
historia som hon nedtecknat. 

Ordförande har skickat  tackbrev, donationsbrev samt en liten blomma som tack för 
gåvorna. 

Kvarna 
Många har i år sökt sig ut i naturen under pandemin och vi upplever att det varit 
mycket folk uppe vid Kvarna. Ett stort spännande projekt för hela Kvarnområdet är 
på gång och vi ser fram emot detta. Kommittén leds även detta år av Kerstin 
Stenqvist. Hänvisar till kommitténs egen verksamhetsberättelse. 

                            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  lyckad. Även en 
egen Facebooksida och ett Instagram konto är länkat till hemsidan. Dock ser vi att vi 
behöver utveckla den vidare som alltid när det gäller digitala plattformer. 
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 
Ingalill Jansson 
Anders Zetterqvist 

Ersättare:                                                          
Hjortpers Jenny Hedberg                              
Gun Danielsson                                          
                                                 
                                                                       
Adjungerande i styrelsen: 
Kerstin Stenqvist, Kvarnakommittén 
Karin Zetterqvist Loftbodskommittén 

  
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 styrelsemöten. 

Årsmötet fick skjutas fram till 27 september p g a pandemin 



                            

                           Övrigt under året 

I februari  fick vi en soptunna inklädd i trä av Torbjörn Johansson, den placerades 
uppe vid Kvarna. Vi tackar Torbjörn för gåvan. 

Den 5 september guidade ordförande en grupp Dalkarls vandrare uppe vid Kvarna 
där de stannat till för lunch under sin vandring runt Dala-Floda. 

Under hösten har undertecknad berättat om och visat Arkivet för åk 3 och 4 på 
Syrholns skola. Detta var väldigt uppskattat av eleverna. 

Utöver det årliga driftsbidraget från kommunen så har vi även beviljats två större 
investeringsbidrag för  reparationer av tre tak. Vi tackar Gagnef Kommun för dessa 
bidrag och ett gott samarbete. 

Vi fick även ett sökt bidrag från Leksands Sparbank på 15 000 kr för intäktsförluster 
pga pandemin.  

Vi har detta år haft en helsidesannons i Flodabladet där vi bl a informerat om inställd 
marknad och vår verksamhet. En inbetalningstalong medföljde annonsen.  

Vi kommer att försöka lägga ut bilder från föregående år och i år på vår hemsida. Där 
kan man gå in och titta på bilder bl a från våra utställningar, arbetsdagar m.m 
Gå in på www.flodahembygd.se 

           

                          



         Statistik och ideellt  arbetade timmar  

Det här året  har det varit svårt att uppskatta hur många som besökt Kvarna och 
Hembygdsgården då vi inte haft några arrangemang/utställningar pga pandemin. 
Hembygdsgården har ju ändå varit välbesökt tack vare att Hjort Olars har haft öppet. 
Vi får nog räkna med deras siffror i år. 
   
Hjort Olars Kafé   ca  7000 besök (har varit öppet längre än vanligt i år och även 
helger långt in på hösten samt december)  

Kvarna    Här får vi gissa att vi har haft ca 500 besök men förmodligen minst dubbelt 
så mycket då många sökt sig ut i naturen i år. Vi vet att många barnkalas hållits där 
vilket är jättekul. 

Finn Olars Loftbod ca 600 st 

Summa: ca 10 000 besök  (tappade ca 5000 pga inställd 

marknad) 

Antal ideellt arbetade timmar: ca 5000  

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



                                   

                           


