Hillefors Grynkvarns
Museiförening
Verksamhetsberättelse för år 2018
Antalet medlemmar i kvarnföreningen uppgår till ca 50 personer.
Valda till styrelse för år 2018 : Magnus Andersson ( ordf.), Åke Perman (v.ordf.), Eva Dahllöf (kassör),
Birgitta Waldenborg (sekr.), Chris Centerwall, Per Estreen, Krister Hillefors, Henrik Jensen, Rolf Svensson,
Ingmar Rahm.
Revisor: Kjell Hansson
Valberedning: Åke Perman, Rolf Svensson.
Styrelsens sammanträden
16 januari
20 februari
21 mars
11 april
8 maj
20 juni
15 augusti
26 september
8 oktober
Bidrag
Kommunen har bidragit med 48.000:- i investeringsbidrag och 22.000:- i föreningsbidrag samt 10.000:- i
projektbidrag.
Bidrag till boken ”De tregrynarna” har inkommit från Christer Harling inköp av 10 böcker, Lerum Energi 30
böcker , Lerums kommun 10.000:-, LST 20.000:-, Sparbanken 10.000:-, Kungliga patriotiska sällskapet
20.000:-

Arrangemang
22 april hölls Kvarndag med guidning, filmvisning och fika samt utställning med elbilar.
27 maj konsert med David Sandén, Peter Larson och Karin Hilmarch ”En resa genom ett
kärleksförhållande”. Bubbel serverades före konserten.
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Hillefors Grynkvarns
Museiförening
8 och 9 september Kulturarvsdagar mellan kl.11.00 -15.00. I samband med att Rolf och Helena sålde
böcker (De tre grynarna) serverades bubbel.
20 oktober hölls vigsel i kvarnen.
Restaureringar
Under 2018 har toaletten färdigställts. Tre fönster har restaurerats i garaget samt trappa mellan museet
och historiska rummet har byggts. Dragstängerna i rännan har monterats.
Övrigt
Parkeringsplatsen är i ordning med skylt dock saknas fortfarande staket/räcke.
Stolar till utställningsrummet har skänkts av Hörselfrämjandet.
Viktiga möten och kontakter
Under året har vi deltagit i 3 kultursamråd med kommunalråden. Mötena fortsätter i positiv anda och
samarbetet med kommunen är betydligt bättre än tidigare.
Angående fiskvägen har inga nya kontakter tagits men något är på gång inför nästa år med bland annat ny
lagstiftning.
Två möten har hållits med Västra Götalands hembygdsförbunds ordförande Sven Åke Mökander för
eventuellt intresse för att skapa ett nätverk. Föreningen har meddelat att vi inte har något intresse.
Utskick
Havregrynet skickas ut och författas av Rolf Svensson.
Stenkullen 2019.02.26

Magnus Andersson
Ordf.
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