Verksamhet 2015

Möten
Föreningen har under året haft fem styrelsemöten. På dessa möten har olika typer av
frågor tagits upp för diskussion främst ekonomi, organisation och verksamhet.

Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 24 mars i PRO:s lokal på Karlitplan.

Valborg
Traditionsmässigt firades detta vid Kvarntorget där Gunnar Jansson hälsade ett stort
antal besökare välkomna. En mycket kraftig blåst gjorde att de traditionsenliga eldarna
på bruksdammen och fyrverkeriet tyvärr fick ställas in. För vårtalet svarade prästen
Lena-Britt Zetterqvist. Vårsånger framfördes av Kyrkokören under ledning av Britta
Hellström. Försäljning av varm korv, kaffe, läsk mm. Ett flertal frivilliga hjälpte till med
arrangemanget.

Karlholmsdagen 6/6
Enligt tradition firades Karlholmsdagen i Hällskärsparken och Vita Magasinet. OK
Vallonerna arrangerade ett 5 km motionslopp, för stora och små. De minsta sprang runt
Hällskärsvägen.

25 st. utställare och hantverkare fanns på plats inne i Vita Magasinet och ute i
Hällskärsparken. Ett populärt inslag under dagen var Flott-turer ut på fjärden.
På scenen uppträdde hiphop och disco med Kajsa och Alex Edman med dansgrupp.
Trollkarlen fanns på plats först på scenen sen gick han runt bland besökarna. Karlholms
Buggarna visade upp sin energi och glädje.
Marknadsgruppens Linda Fougman, Ritva Ryyti Jennie Bergström, Marie Trana
Andersson, och Kicki Hellström
Hembakat fikabröd och såldes under dagen. Kokt korv med bröd och toast såldes.
Vädret var mycket varierande med några regnskurar. Smedjan och skolmuseet var öppet.
Karlholmsbröd såldes.

Midsommar
Dagen före midsommarafton kläddes midsommarstången där ett 20 tal personer deltog,
Britta Ericsson och Kerstin Blomqvist samordnade detta. Midsommarafton firades
traditionsenligt i Hällskärsparken. Firandet inleddes med inmarsch till dragspelsmusik,
där sedan midsommarstången restes. För underhållningen stod Britta Furenborn på
dragspel. Lekledare var Gittan Wahlström och Gunnel Lindqvist.

Bagarstugan
Bagarstugan har under året renoverats invändigt med byte av golvmatta och ny
köksinredning samt att väggarna målats.

Bruksfest på Kvarntorget 16 augusti.
Under Vallonbruksveckans sista dag, 16 augusti anordnades Bruksfest på Kvarntorget
genom ett samarbete mellan Kultur- och guidegruppen och Idé&utvecklingsgruppen.
Tyngdpunkten låg på scenframträdanden. Brassextetten Pontonjärerna underhöll med
blåsmusik och Silverbasorkestern med folkmusik. Dessutom erbjöds prova-på-smide
med Rustiksmide, karlholmsbröd såldes mm. Alltför vackert väder gav färre i publiken
än väntat.

Karlholms julmarknad 28/11
Knallar och hantverkare i f.d. tvätten och Kvarntorget. Julsånger med elever från
Björkängsskolan ledda av Britta Hellström Lucia med elever från Björkängsskolan.
Lek och dans kring granen med lekledarna Gittan Wahlström och Gunnel Lindkvist.
Britta Furenborn spelade dragspel. Tomten Ale Mattsson delade ut godispåsar till barnen.
Försäljning av korv, toaste och läsk såldes på kvarntorget kaffe och fikabröd såldes i
Kvarnen av ett stort antal ideella krafter. Brödförsäljning och bakning i Bagarstugan
ansvarades av Doris Berglund.

Förstudie ”Kanotled Tämnarån”
Under året har vi i samarbete med Upplandsstiftelsen, Tierps kommun,
Samarbetskommittén Stömsbergs Bruk och Ullforsgruppen, genomfört en
inventering/förstudie av Tämnarån med syfte att föreslå åtgärder för att Tämnarån ånyo
ska etableras som en officiell kanotled.

Slutord
Idé- & Utvecklingsgruppen kan med denna verksamhetsberättelse se tillbaka på ett år
med mycket verksamhet.
Styrelsen tackar härmed för visat förtroende för det gångna verksamhetsåret och vill
tacka alla som med sin ideella insats hjälpt till att bevara och driva bygden vidare i positiv
anda och ställer härmed platserna till förfogande.
Karlholm i mars 2016.
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