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Kanonvodka och Gripsholmsvodka
Besök i bränneriet, f.d. ridhuset, är planerat till den 2 juni. Än finns det plats! Är du 
intresserad så kontakta Inger Johansson telefon 0159-307 51, eller via e-post 
inger.sjunneSNABELAglocalnet.net. Missa inte sista chansen att få titta in i lokalerna och få 
kunskap om verksamheten.

Resa till Vallby Friluftsmuseum den 14 augusti
Mariefreds Hembygdsförening har bjudit in Åkers hembygdsförenings medlemmar att delta i 
en resa till Vallby Friluftsmuseum den 14 augusti. Friluftmuseet är en grön oas mitt i Västerås 
där  man får uppleva  fyra  sekler  i  de kulturhistoriska  miljöerna.  Doftande blomstertäppor, 
skolfröknar, herrskap & drängar, hantverk – upplevelser för alla sinnen.

Besöket startar med en timmes guidning, därefter lunch på Wärdshuset Gaggerska gården. 
Menyn består av:   Filébuffé (fläskfilé, kycklingfilé, fiskfilé)

Potatisgratäng eller Stekt potatis
Salladsbuffé
Läsk, öl eller vatten
Kaffe och liten kaka

Från Västerås går hemfärden över  Kungsbyn, Matens hus med möjlighet att handla eller 
bara titta på allt det goda som finns där. Bussen startar från Mariefred klockan 09.00 och 
hämtar  upp  Åkersbor  vid  Folkets  Hus  cirka  09.20.  Åter  hemma  vid  18-tiden.  Resan 
inklusive lunch och eventuella avgifter kostar 300 kr. Anmäl er till:

Ulla Eriksson   tel 0159-211 29
Birgith Eriksson   tel 0159-109 68

Våra hembygdsgrannar
Här  följer  några  tips  om aktiviteter  som andra  hembygdsföreningar  i  Strängnäs  kommun 
arrangerar och som den intresserade är välkommen att delta i.

Länna hembygdsförening
- 22 maj – Växter i den gamla trädgården. Marcus Majander. Sockenstugan kl. 13.00.

Mariefreds Hembygdsförening
- 7 och 28 juli – Musik i trädgården. Kl. 19.00
- 25 juli – Bellmansdag i Hjorthagen. Kl. 14.00.
- 14 augusti – Resa till Vallby. Se ovan.

Strängnäs Gille
- 5 juni – Madeleine Setterlind läser dikter ur maken Bo Setterlinds produktion.  Bo 

Setterlinds Park kl. 14.00.
- 1, 15 och 29 juli – Visning av Strängnäs Väderkvarn och Grassagården. Kl. 12.00-

14.00.
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Värdar sökes till Styckebrukets arkiv 
Projekteringen fortgår för att ovanpå masugnen bygga ett nytt arkiv för alla äldre handlingar 
som finns hos AB Åkers Styckebruk. Som vi tidigare informerat om, är Hembygdsföreningen 
tillfrågad om vi kan delta i  förvaltningen av arkivet och svara för visst  öppethållande för 
allmänheten samt kunna hålla arkivet öppet för forskare. 

Som värd kommer du att få utbildning om hur äldre handlingar skall hanteras och hur man 
hittar i arkivet.

Det är nu hög tid att anmäla sig om du är intresserad. Hör av dig till vår ordförande Pehr 
Bengtsson, 0159-300 57, mobil 070-589 53 04, e-post pehr.bengtsson@akershembygd.se.

Kulturens vägar den 12 september
Årets  tema  på  Kulturarvsdagen  (European  Heritage  Days)  är  ”Kulturens  vägar”. 
Riksantikvarieämbetet  är  huvudarrangör  med  Sveriges  Hembygdsförbund  som 
samarbetspartner. I år är Vägverket och STF medarrangörer. Dagen skall bidra till att skapa 
förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. 

Åkers Hembygdsförening var senast med för några år sedan då temat var ”Kulturhistoriska 
byggnader”  och  vi  har  för  avsikt  att  vara  med  på  årets  tema  –  ”Kulturens  vägar”. 
Kulturhistoriskt  intressanta  vägar  finns  det  gott  om:  Solbergavägen,  Forssavägen, 
krutbruksspåret,  järnvägen  till  Åker,  järnvägen  från  Styckebruket  till  Skottvång  och 
vattenvägen till Mälaren, för att nu nämna några. Vad vi skall berätta om och hur vi skall 
lägga  upp  dagen  är  inte  planerat  ännu.  Annonsering  kommer  i  tidningen  och  på 
anslagstavlorna i Åker men boka redan nu in söndagen den 12 september.

Hembygdens dag den 25 och 26 september
Strängnäs hembygdskrets, d.v.s. alla hembygdsföreningar  i Strängnäs kommun samt Turinge-
Taxinge hembygdsförening,  Mälsåkers Slott  och Gruvföreningen i  Skottvång,  kommer  att 
genomföra  det  vi  kallar  Hembygdens  Dag den  25  och  26  september.  Då  kommer  varje 
förening att ha något särskilt arrangemang tillgängligt. Tanken är att vi skall kunna åka runt 
till flera av de olika arrangemangen under dagarna genom att följa en karta där arrangemanget 
finns angivet. Boka in 25 och 26 september. Mer information kommer i nästa Bruksanvisning.

Åkers och Länna Hembygdsföreningar 
är värdar för förbundets höstmöte

Sörmlands  hembygdsförbunds  höstmöte  genomförs  i  år  den  9  oktober.  Åker  och  Länna 
hembygdsföreningar kommer då att svara för värdskapet. Planen är att möte och lunch skall 
hållas i Åkers Folkets Hus. En viss oro kan vi erkänna att vi just nu hyser med hänsyn till det 
ekonomiska läge som styrelsen för Folkets Hus redovisat. Vi hoppas dock på det bästa, att 
Folkets Hus-föreningen fortfarande finns och kan hjälpa oss med arrangemanget.

Deltagare på mötet är representanter för alla hembygdsföreningar i Sörmland, totalt bedömer 
vi att cirka 70-90 deltagare anmäler sig. Ett liknande möte har vi inte haft sett sedan våren 
1987, då Sörmlands hembygdsförbund hade sitt årsmöte här. Förutom själva mötet så kommer 
deltagarna att få lyssna till Nils-Axel Mörner, som kommer att berätta om utvecklingen i Åker 
och Åkers Bergslag från den tid när allt var hav fram till och med epoken ”Storåker”.



Åker och Länna hembygdsföreningar har egen tid för att presentera oss och vår verksamhet. 
Efter lunch skall de deltagare som vill kunna få lite mer av kulturhistoria till livs, de kommer 
då att erbjudas Bruksvandring på Styckebrukets område respektive guidad museivisning.

För den som vill går det säkert att vara med på Bruksvandringen och museet. Vi behöver hjälp 
av 2-3 personer på morgonen. Dessa skall tillsammans med 2-3 personer från Länna se till att 
kaffe med mera finns framdukat när gästerna kommer. Du får då även möjlighet att lyssna till 
Mörners föredrag. 

Kan du tänka dig att vara med? 
Kontakta då Sonya Lundquist, 0159 – 309 27 eller Lars Holmberg, 0159 – 311 62.

Nya styrelsen och andra förtroendeuppdrag
Vid årsmötet den 18 mars i Folkets Hus utsågs följande styrelse:

Ordf. Pehr Bengtsson omval 1 år
Sekr. Sonya Lundquist omval 1 år
Kassör Inger Johansson omval 2 år
Ledamöter Kjell Björkman vald t o m 2010

Birgit Hoffmann nyval 2 år
Lars Holmberg nyval 2 år
Vakant

Suppleanter Mikael Grounes omval 1 år
Gunne Landgren nyval 1 år
Sven-Arne Ardell nyval 1 år

Revisorer Monica Karlsson
Siv Alriksson

Suppleant Rolf Brodin

Valberedningen Stig Holmberg sammankallande
Kajsa Sahlin
Lars-Erik Johansson


