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Jädersbruksvänner
Medlemsnytt 2020

Håll till godo med några glimtar från året som gått och läs om planerna för det kommande
året. Vi ser med spänning fram mot 2020 då vi hoppas knyta ihop många trådändar, flytta

fram våra positioner och verkligen kunna visa upp ett besöksmål värt namnet.

Det händer på Jäder!

Nu hittar besökarna till oss!



Verksamhetsplanen (vad gjorde vi i 2019?)
Januari-Februari
Rivstart på det nya året med alla arbetsgrupper igång, styrelsemöte och första planeringsmötet för
Jädersbruksdagarna. Filmkväll med så kallat ”Youtube-knytis”, en lyckad kväll som återkommer.
Årsmöte med ekonomin i balans och styrelsen fick förnyat förtroende.

Mars-April
Träffaskväll med Gunnars ärtsoppa är en given höjdpunkt. Punch och bildvisning höjde stämningen.
Vi vårstädade traditionsenligt och bevisade att det går att kasta bort saker, inte bara samla saker…

Maj-Juni
Gökottan har utvecklats till en liten trevlig aktivitet där de riktigt morgonpigga lyssnade på göken och
övriga intresserade anslöt något senare för en mycket intressant vandring på holmen.
Vårens medlemsresa gick till Vallonsmedjornas Uppland, närmare bestämt till Österbybruk och
Lövstabruk.

Juli-Augusti
Tisdagsträffarna lever vidare, nu ser vi även fler loppisförsäljare vilket är mycket glädjande.
Lördagsöppet på museet dra inte dom stora skarorna men är en mycket viktigt del i vår framtida
strategi att utveckla vårt museum vidare.

September-Oktober:
Jädersbruksdagarna dominerar helt denna period. Vi fick uppleva ett år med måttligt antal besökare
vilket vi skyller vädret för. Evenemanget håller fortsatt mycket hög klass och besökarna lovordar vårt
arbete. Synpunkter och idéer samlades in vid ett välbesökt uppföljningsmöte, vi ser fram mot 2020 och
nya galna upptåg på ”Dagarna”.
De trogna och gratisarbetande funktionärerna bjöds på kalas i Allrummet som tack för goda insatser.

November-December:
Traditionellt en lugnare period på året där arbetsgrupperna får litet arbetsro. Vi sågs på Arboga
Julmarknad och avslutade året med gröt och skinkmacka innan julvilan tog vid.

Maskingruppen tar sig an nya tunga projekt, en sk Stenvagn från Hasta!

Vad gör vi i 2020?
Våra aktiviteter kommer i hög grad att präglas av de projekt du kan läsa om längre fram i detta
informationsblad.

De viktigaste hållpunkterna ser du också i den bilagda verksamhetsplanen för året.



Styrelsen jobbar vidare med vår strategi att göra området mer intressant för besökare och faller våra
bidragsansökningar väl ut så skall vi skapa tio stycken så kallade ”StorySpots” som gör att besökare
via sin mobiltelefon kan lyssna på historien om Jäder även då vi inte är på plats.

För övrigt så vill jag gärna hänvisa till vår hemsida www.jadersbruksvanner.se/aktiviteter där du hittar
alla tider för möten och Träffaskvällar

På vår Facebooksida (som kan ses även utan konto) ser du de mest aktuella bilderna och
informationen om vad som pågår. Adressen är https://www.facebook.com/Jadersbruksvanner/

Gökotta för morgonpigga vänner!

Projekt
Stenvagnen
En ombyggd gammal lastbil från 1943 har skänkts till föreningen. Benämningen är stenvagn för att
den användes för att lyfta sten ur åkrarna. Renovering pågår.

Maskinhus:
Projektet med att bygga maskinhus till Ångmaskinen skall slutföras under året då tak skall läggas,
dörrar byggas och fasaden målas. Allt hänger på om/när vi kan få bidrag till arbetet. Hör av dig till
Göran om du vara med i det gänget.

Epa-Traktor
En EPA-traktor byggd på en T-Ford renoveras nu för fullt och vi ser fram mot start under året.

Kolladan
Ett projekt som pågår i det tysta men som betyder mycket för vår fortsatta strävan att skapa bra
förvaring för vår materiel. Projektet går ut på att vi skall lägga golv på takbjälklaget så vi kan ha
förvaring på övervåningen. Det skall även bli avställningsytor längs väggarna på nedervåningen.

Vedklyven
En hiskelig maskin skall få liv. Igen ett oplanerat och häftigt projekt där en gigantisk remdriven
Kap/Klyv skall rustas och förhoppningsvis kunna köras. Här skall vi jobba med både trä och metall. I
skrivande stund har vi ingen ansvarig utsedd, hör av dig till styrelsen om du är intresserad.

Hantverksgruppen
Jobbar med många småprojekt och här är bara din egen fantasi begränsningen! I smedjan gäller
detsamma, i hög grad individuellt arbete och smidesuppdrag åt övriga arbetsgrupper då så behövs.



Historiegruppen
Den övre utställningshallen skall vidareutvecklas och fyllas med historiskt material. Du med öga för
helhet och detaljer och som vill bygga utställningar har verkligen en chans att bidra här.

Gruppen jobbar också vidare med historisk forskning som utmynnar i intressanta bildspel mm. Målet
är att visa upp resultatet på Jädersbruksdagarna.

Efterlysningar!
Vi behöver fler som kan vara med och hålla museet öppet på söndagar i sommar, hör av dig till Janne
på 072-391 61 51 om du kan vara med.

Vi är även i stort behov av någon eller några som vill bygga ny utställning i Kraftstationen. Ring Göran
på 070-601 56 47 om du är intresserad.

Det har hänt en hel del kring Verkstaden på 10år…
Nu tar vi fart mot nästa decennium!

Avslutningsvis tackar vi oss själva för att vi fortsätter leverera aktiviteter och projekt på ett mycket bra
sätt och att vi aktivt bidrar till kulturlivet inte bara på Jädersholme utan även i Arboga. Vi har dessutom
riktigt roligt när vi gör det!

”Vi gör det tillsammans”

Styrelsen genom/ Jan Larsson

www.jadersbruksvanner.se


