Gamla foton...
TÄVLING!!
Tre frågor! De som har alla rätt är med i en utlottning, de tre första rätta svaren vinner föreningens Tshirt samt 1 kg kaffe.
Vad heter byggnaderna och i vilka byar låg de, en
gång i tiden?
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Sommar med för
eningen
föreningen

Vandrarhemmet på Norden
Uthyrningslägenheterna på Norden är mycket omtyckta och bokningar inför sommaren har redan börjat.
Tipsa gärna era vänner och bekanta att boende finns
här på Bruket i Marieberg.
Några som bokat rum har haft fest på Mariebergsgården och nyttjar boendet till sina gäster på Norden,
en lagom promenad från festplatsen.
Bokn. 0612-53088 alt.070-3176162alt.070 6340638
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Revoveringen fortsätter
Ni som har haft vägarna förbi Bruket nu i vårvinter, har
kanske sett att det har varit aktiviteter där sedan februari.
Det är elever från Träakademin Höga Kusten som går
Byggnadsvårdslinjen, som är en 1-årig linje och som i
vanliga fall är stationerade i deras utbildningslokaler på
Vallen i Kramfors.
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Lägenhet att hyra!
Ledig lägenhet på Bruket i Marieberg i kasernen
Lugnet. 3 rok 90m² 2300:-/mån. Intresserade kontakter förening på tele. nedan.
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Midsommarfirandet
Det blir i likhet med ifjol midsommarfirande på
kajen i Köja. Se kommande program. Har ni nya uppslag och idéer att bidra med så kontakta föreningen.

Efterlysning

1
2
3
Namn och Telefonnummer

Skriv rätt svar och skicka in till föreningen, eller
lägg brevet i Föreningens postlåda mittemot
Mariebergsgården. Senast 070615

Kom ihåg föreningen om ni har saker som ni vill
skänka till oss. Möbler och annat, som vi kan använda i lägenheterna i kasernen Norden i Marieberg.
Eleverena har nu snart slutfört arbetet i den lägenhet som ska spegla 1970-talet. Vi är tacksamma om
ni hör av er till oss på nedanstående telenummer.

Tel. 0612-53088, 070-617 61 62
E-post: lokalhistoriska@swipnet.se
Adress: Köja-Mariebergs Lokalhistoriska
Förening, Nyhamn 102, 872 96 Bjärtrå
Bli medlem i Köja-Marieberg Lokalhistoriska Fören. P.g.
4577915-4 Årsavg. enskild 40:-, familj 60:-.

Köja Mariebergs Lokalhistoriska föreningen

Ideella arbetsdagar
Föreningen kallar till två ideella dagar i sommar, då
vi träffas och jobbar tillsammans och avslutar med
gott fika eller kanske pizza bakat på Grönvalls.
De två idélla dagarna är planerade i veckorna 28 och
29. Vi återkommer med mer information.
VÄLKOMNA!

Vad har hänt med för
eningen sedan det
föreningen
sista Infobladet kom ut. Här kommer
en sammanfattning samt lite info om
vad som är på gång under sommaren
och hösten 2007.

De har lagt nytt tegeltak på potatiskällarna bakom
Grönvalls och nu håller de på att renovera upp en av
lägenheterna på Norden. Det är en lägenhet som ska
spegla decenniet 1970. De har också spännt papptak,
lackat golv och även nytillverkat fönster utifrån gamla
förlagor.

En av eleverna i full färd med att renovera den lägenhet i kasernen
Norden som ska spegla 1970-tal.

Här ser vi läraren Rolf Lundholm som tittar på det renoverade
papptaket.

Boj på Kaj
Roligt och positivt är att föreningen kan pryda den nya
kajen i Köja med en ny vacker boj.
Benny Hörnström tog initiativet och ringde upp Trygg
Hansa och undrade om de kunde sponsra oss med en
boj till den nya kajen i Köja. Benny berättar att det tog
bara två dagar så levererades bojen till honom med tryck
och allt.
Benny Hörnström visar upp bojen som Trygg
Hansa sponsrat till nya Köja kaj.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET…

Sågverkssamhälle”. Om frågan ställs på sin spets,
vad väljer föreningen?

Meningen med Föreningen
Vår lokalhistoriska förening har just påbörjat sitt tjugoförsta
verksamhetsår. Nya spännande utmaningar väntar i
utvecklandet av Kulturreservatet och i diskussionerna kring
hur saneringen av föroreningarna på industriområdet ska
gå till.

Vid föreningens galamiddag för ISKA-projektet Kulturarv
Köjaviken utbringade jag ett fyrfaldigt leve för projektet
och föreningen. De fyra leveropen stod för Kunskapen,
Medvetenheten, Den utmanande attityden och föreningens
Delaktighet i den samhälleliga omvandlingen. Fyra
”karaktärsdrag” som har kännetecknat folkrörelserna ända
sedan de bildades för drygt hundra år sedan. Då, liksom
idag, handlade det om möjligheten att utveckla ett eget
tänkande, att forma en egen idé kring hur kvalitén i det
egna livet skulle kunna förbättras. Nya föreningar bildades
för drygt hundra år sedan för att utveckla ett alternativ till
den dåtida statens och ”prästers, borgares och bönders”
opinionsmonopol. Alternativen formulerades i beslut,
upprop och manifestationer och blev sedan en självklar del
av vårt parlamentariska system.

-

-

Syftet med föreningen är att bidra till kunskap om
den lokala historien och dess betydelse för vår
samtid och framtid. Hur kommer vårt arbete att
påverkas av huvudstudien/saneringen och vilka
delar av vår historia är icke förhandlingsbara?

Myndigheterna talar om ”Miljödriven tillväxt”.
Det kan betyda ett par arbetstillfällen medan
saneringen pågår. Föreningen har genom projektet
försökt utveckla varaktiga arbetstillfällen baserade
på den resurs som finns i området – ”Mariebergs

Här kommer en bildkavalkad som speglar allt från byggstarten till invigningen.

Kommunens senaste informationsmöte bekräftade
att man väger in två målsättningar i det planerade
saneringsarbetet. Dels de riktvärden som gäller för
arbete och friluftsliv i området och dels de
nationella målen för utfasning av dioxin ur naturen,
d v s ingen mer tillförsel av dioxin till Östersjön.
Kan föreningen acceptera att Marieberg ”offras” för
att rädda Östersjön?

Detta är några av de frågor vi står inför, frågor som påverkar
vår egen livskvalitet. Hur de besvaras och hur saneringen
genomförs kommer att påverka föreningens möjlighet att
arbeta med vår lokala historia. När Köja Mariebergs
lokalhistoriska förening bildades var det sex sågverksarbetare
som tog initiativet till att berätta områdets historia. Är detta
initiativ förhandlingsbart?

Våren har blivit sommar och föreningen har fått förstärkning av
sommargästerna.

Pålningen i full gång, våren 2005. När pålningen är klar har byborna
många ideella timmar framför sig här på den blivande kajen.

Invigningsfest med grillning
Det blev en minnesvärd invigning av Köja kaj på
Midsommaraftonen. På dagen traditionellt midsommarfirande med invigningscermoni. Eva Eldeklint fick slå in
en guldspik i kajen och Jan Sahlén höll tal. En mycket
lyckad invigning.

Köja Mariebergs lokalhistoriska förening är en viktig aktör
i denna folkrörelsetradition men, frågan är hur vi förvaltar
traditionen? Myndigheterna har under flera år genomfört
studier och undersökningar av föroreningarna i Mariebergs
sågverksområde och inom kort kommer resultatet av deras
arbete. Ett resultat som kommer att innehålla förslag till
saneringar, dvs förslag på hur området ska kunna användas
i framtiden. Hur tänker föreningen och dess medlemmar
inför dessa förslag, vilka är våra självständiga tankar?

-

Köjakajen från början till slut

Statistik verksamhet vandrar-hemmet
Norden 2006 (2005)
A. Uthyrning
1940-tal
1950-tal
1960-tal
Grönvalls
Totalt
B. Guidningar
C. Ideella tim.

Antal dygn
46
28
18
6
98
Antal guidningar
4
Kulturreservatet
270

(2005 års resultat inom parentes)

Antal gästnätter
74
71
48
12
205 (200)
Antal personer
170
Övriga
50

Invigningen, Midsommaraftonen 2006.

