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Verksamhetsberättelse 2019 
 
Hillefors Grynkvarns Museiförening har under 2019 fortsatt med arbetet av turbinerna för att 
under 2020 kunna driftsätta kvarnens maskineri. Då föreningen har beviljats bidrag från RAÄ för 
detta så har avtal med Kulturmekanik, Hans Wessman upprättats. Stora turbinen har lyfts på sin 
plats och slutmontering av pådrag och kuggkrans kommer ske under 2020. Under året har 
fönsterrenovering utförts, ”Industrihistoriska rummet” har iordningställts och en modell av 
Säveån har hängts upp och bakgrundsbelysning har installerats. En projektorduk har satts upp 
och projektor skall få en ny plats. Kvarnens hemsida har fått en evenemangs kalender. Bygglov 
har sökts och beviljats för en ny ingång till Kvarnen på 3e vånings östra flygel. Kvarnen har hyrts 
av Tasspalatset under våren, vi har haft öppet hus, guidningar av grupper, konserter och 
kulturarvsdag med konstutställning. Under hösten har Yoga-kurser genomförts av MediYoga.  
Föreningen har fått bidrag från RAÄ, Alingsås sparbank, investeringsbidrag från Lerums kommun 
och sponsor GBJ bygg Väst AB 
 
Kalender 2019 
Under verksamhetsåret har vi haft 11 styrelsemöte: 16 januari, 19 mars, 23 april, 16 maj, 12 juni, 
10 juli, 14 aug, 5 sept., 1 okt, 5 nov och 3 dec. Årsmöte 26 februari.                 
Guidning: Angereds hembygdsgille 27 mars, Rotary 23 april, Hörselfrämjandet 7 maj och 
Stenkullens skola 10 sept.  
Uthyrning av kvarnen: Tasspalatset 23-24 mars, Studentfirande 29 maj, Bröllop 17 augusti samt 
Mediyoga 11 och 24 augusti och måndag, onsdag 2 sept-21 okt.  
Konserter: sånggruppen Sirenerna 25 maj och Marin Bagge 15 september.  
Kulturarvsdag 8 september, konstutställning 7-8 september.                         
Möte: Inspektion inför ombyggnad av våningen 3 från Länsstyrelsen 14 juni, Västarvet 5 sept., 
Samrådsmöte 22 nov. Lerums kommun med Magnus Jönsson 26 sept., kulturföreningar och 
politiker 2 okt och 4 dec.  
Avstämningsmöte Kulturmekanik: 2 juli, 5 och 17 sept., 1 och 15 okt, 5 nov, 3 dec.    
Tre styrelsemedlemar deltog i remdriftskurs på Göteborgs Remfabrik 19-20 sept.                    
Under året har ett antal arbetsdagar genomförts. 
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