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Verksamhetsberättelse 2020 
 
Antalet medlemmar i föreningen uppgår till ca 40. 
 
Valda till styrelsen för år 2020: 
Ingmar Rahm (ordf.) Magnus Andersson (v.ordf.) Eva Dahllöf (kassör) Åke Perman (sekr.) Rolf 
Svensson, Krister Hillefors, Per Estrén, Birgitta Waldenborg, Henrik Jensen, Hans Wessman. 
Revisor Karin Poulsen. Valberedning Åke Perman och Rolf Svensson. 
 
Under verksamhetsåret 2020 har vi haft 12 styrelsemöte: 21 januari, 25 februari, 10 mars, 7 och 
29 april, 3 juni, 26 juni, 17 aug, 14 sept., 12 okt, 16 nov och 7 dec. Årsmöte 25 februari.  
 
Hillefors Grynkvarns Museiförening har under 2020 fortsatt med arbetet att återställa kvarnen i 
driftbart skick.  
Turbinerna har placerats i rätt position i turbinhusen, restaurering av byggnadskonstruktionen i 
turbinhuset och kvarnrännan har genomförts. Rännan har vattenfyllts för att hållfasthets- och 
täthetprovas. 
 ”Industrihistoriska rummet” har iordningställts med historiska kartor med förklarande text samt 
dator med dokumentation. Digital kvarnguide har tagits fram. I naturrummet på tredje våningen 
har en luftvärmepump och en innerdörr installerats. 
 Inköp av kyl o frys för kaféverksamheten. Lerums tidning har gjort ett reportage om 
restaureringen.  
I kvarnen har det varit öppet hus, konsert och kulturarvsdag med konstutställning samt två 
föredrag om industrierna kring Säveån. Bibliotekets läsecirkel har haft möten i kvarnen. 
Kvarnen har haft sommaröppet med hjälp av feriearbetare och medlemmar. 
 Anticimex har undersökt fuktskador och skadedjursangrepp.  
Hästvagnen har fått ett regnskydd. Under året har Yoga-kurser genomförts av MediYoga.  
Föreningen har fått bidrag från Alingsås sparbank, föreningsbidrag, investeringsbidrag och 
projektbidrag från Lerums kommun  
 
Uthyrning av kvarnen: MediYoga har genomfört verksamheten i begränsad omfattning. 
På grund av pandemin har uthyrning av kvarnen inte kunnat genomföras och även flera bokade 
guidningar av grupper har ställts in. 
Konsert: Martin Bagge 6 september. Kulturarvsdagar med konstutställning 12-13/9         
Under året har ett antal arbetsdagar genomförts. 
 
Hillefors Grynkvarns Museiförening 
Åke Perman, sekreterare 


