Nyhetsbrev 1 - 2020
Skebobruk, 1 maj 2020
Hej,
På museiföreningens årsmöte som vi hade i slutet av mars ville flera medlemmar få mer
information om vad som händer i föreningen. Nu har vi startat arbetet med den nya
styrelsen och bestämt att skicka ut nyhetsbrev med någorlunda jämna mellanrum. Här
kommer således det första brevet!
Först några kalenderuppgifter:
-

Muséet kommer att öppna för säsongen som vanligt helgen före midsommar,
lördagen den 13 juni, men vi har skjutit på årets invigning till den 27 juni klockan
13.00.
Vi håller öppet till slutet av augusti, fredag-söndag klockan 13-16. Under juli månad
har vi också öppet på torsdagar. Välkomna!

Vi har några pågående projekt i föreningen:
-

Vagnslidret är bygget på museitomten som kommer att hysa en brandvagn från
brukets tid. Lidret byggs med traditionell trästomme och kommer att bli ett fint
tillskott till våra utställningar. Vi räknar med att avtäcka vagnslidret vid årets
invigning den 27 juni.

-

Projekt 2024 är ett samarbete med Bruksgateföreningen och Kulturföreningen.
Tanken är att flera delprojekt skall rusta upp miljöer och förbättra tillgänglighet i
Skebo till år 2024 då det är hundra år sedan bruket lades ner. Den nyrenoverade
bron vid Skede är ett exempel. Under 2020 hoppas vi bland annat få finansiering från
kommunen för upprustning av gång- och cykelbanor. Jag återkommer i nästa
nyhetsbrev om hur det blir med detta initiativ.
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-

Digitaliseringsprojektet pågår sedan ett par år under Ola Hjelms ledning. Vi har nu en
skatt av material tillgängligt på skebobruksmuseum.se och samlingarna växer hela
tiden. Förra året gjordes en film ”Bruksturen” baserat på en 3D-modell av bruket
som kombinerades med gamla foton. Filmen finns att se både på nätet och i muséet.

-

Årets utställning planerar vi skall handla om det kortlivade valsverket vid Skedefallen
som var i drift under några år i början av 1900-talet.

Museivärdar
-

När muséet håller öppet under sommaren turas vi om att välkomna besökare, ta
inträde, berätta om Skebo och sälja skrifter och kaffe. Om ni vill ställa upp som
museivärd under någon eller några dagar i sommar så hör av er!

Museiföreningens styrelsemedlemmar i år är Peter Holmgren (ordförande), Madeleine
Englund (kassör), Anton Spåre (sekreterare), Ola Hjelm, Carina Widlund, Olov Westlén och
Eva-Karin Hallerby.
Hör gärna av er!
Bästa hälsningar,

Peter Holmgren
peter@holmgren5.net
076-1029730
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