Så här såg Köja Diversehandel ut. Det fanns även
en filial i Lockne. Affären i Köja låg mellan kajen
och vägen.

Konsthall Box Kraftverk
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Detta händer under sommaren 2004:
Åsa Maria Bengtsson, video, foto, installation 12 juni - 13 juli.
Tomas Eriksson, video och affär
12 juni - 15 augusti
Hanna Beling & Alexandra Matthews,
skulptur och måleri 17 juli - 15 augusti.
21 juli 19.00 R.U.M.P.A, Daniel
Boyacioglu, rytmisk urbaniserad musiakaisk poesi antagligen.
Öppet 12 - 18 alla dagar.
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Torken
Den 12 juni var det invigning med vernissage på Torken i Marieberg. Många
kom för att se utställningen som Aleljéföreningen Norra Orienten visade. Föreningen består av åtta konstnärer.

Så här såg det ut förr på den plats IFK Mariebergs fotbollsplan ligger idag.

(Kortet är lånat av Edvin Lundkvist)

”Knytgrillfest”

Lördagen den 10-e juli kl. 19.00 blir det Grillfest på
Mariebergsgården. Grillar finns, medtag egen förtäring och
dryck. Lokal musik: The Revivel, Välkomna!

Här når Ni mig:

Hjördis Rislund-Åsander
Tel. 0612-53088, 070-634 06 38
I boken ”Tanterna från Nyhamn” skriven E-post: lokalhistoriska@swipnet.se
Adress: Köja-Marieberg Lokalhistoriska
av Gördis Selling kan man bl.a. läsa att Förening, Nyhamn 102, 872 96 Bjärtrå
den lilla ”måsön” utanför Badviken på
Bli medlem i Köja-Marieberg Lokalhistoriska Fören.
Litanön, egentligen heter Lille Inge.
P.g. 4577915-4 Årsavg. enskild 40:-, familj 60:-.
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Visste Ni Att...

Här kommer en liten Sommarhälsning
från projektet och en uppdatering hur
långt vi har hunnit, sedan det senaste
bladet kom ut.

På gång nu!

Kulturreservatet

Mycket har hänt under våren och försommaren på kasernen Norden. Benny
och Arne har fortsatt med renoveringen
av lägenheterna med förstärkning av
Sune Byqvist, som arbetade hos oss en
månad under våren. Idag står 1940talsoch 1950-talslägenheterna klara och
1960-lägenheten är också snart klar att
använda.
Vi har redan haft lägenheterna uthyrda
i två omgångar och nu i början av juli
kommer det nya gäster till alla tre lägenheterna. Vi har även arbetat med att
inreda lägenheterna tidsenligt och vi är
på god väg. Mycket tack vare Er som
har skänkt oss saker under våren. Ett
Stort Tack till Er alla.

I förra numret berättade vi om det ev. blivande Kulturreservatet. Som de flesta vet
kom det positiva beslutet i mitten av
April. Idag är en del av Marieberg klassat
som Kulturreservat. Reservatet heter Kulturreservat Mariebergs sågverkssamhälle
och innefattar Norden, Lugnet, Grönvalls
och sex stycken uthus som alla står på det
område som Köja-Marieberg Lokalhistoriska förening äger idag. Det är det
första Kulturreservatet i Västernorrlands
län och det elfte i Sverige.
Det har varit positivt med all den uppmärksamhet vi har fått, tack vare utnämnandet.

Renoveringen av kasernen Grönvalls har
också startat upp. Den framträder nu
vackert med ny faluröd färg och vita
knutar. På den ena halvan på nedersta
våningen pågår arbetet med att rusta
upp den gamla bagarstugan och på den
andra halvan f.d. tvättstugan, blir det
duschar, bad och tvättmöjligheter. Det
finns även en gammal öppenspis i ”tvättstugan” som vi ska renovera. Vi hoppas
att det snart igen kommer att dofta tunnbrödbak runt kasernerna i Marieberg.

Grönvalls, den gamla tvätt- och bagarstugan.

Bildkavalkad från Norden

Ideellt arbete

Köket i 1940-tals lägenheten.
Kammaren i 1940-tals lägenheten.

Vi har anordnat ideella arbetsdagar ett par
gånger under våren, då har vi målat och
röjt på området samt städat i Nordens
lägenheter. Vi är mycket tacksamma för
den hjälp vi fått och hoppas att vi träffas
igen vid nästa tillfälle. Ett program över
sommarens ideella dagar kommer att delas
ut under vecka 28.
Det finns fortfarande en hel del målning
kvar både på Norden och de ekonomibyggnader som hör till.

En välförtjänt fikastund under en av de ideella
dagarna.

Dokumentering gamla foton

Stora rumm i 1950-tals lägenheten.
En annan vy i 1950-tals lägenheten.

Här ett trevligt och glatt gäng som jobbar med
dokumentationen.

Vi har även startat upp en cirkel där vi har
träffats några gånger under våren och börjat
att dokumentera några av alla de fotografier
som finns i vårt arkiv. Träffarna kommer
att fortsätta till hösten.
Det har kommit in förfrågningar om vi kan
ordna en träff under sommaren, när
sommargästerna är på plats. Vi planerar
att försöka ordna en sådan sammankomst,
mer information kommer senare.

Guidning

Smakprov från några av Nordens lägenheter.
Vår målsättning är att försöka inreda
lägenheterna så tidsenligt som möjligt. Vi
byter ut inredningen allt eftersom vi får
in saker som bättre passar in i de olika
rummen.
En del av Er känner säkert igen saker som
Ni har skänkt till projektet.

Den nyrenoverade trappuppgången.

Här kommer lite information från en av
våra guidningar. Det var ett gäng ifrån
Jönköping som var ute och samlade
erfarenheter och intryck för att själva
arbeta fram ett Industrikulturprogram för
Jönköpings kommun.
Vi började med Box Kraftverk där Mats
deVahl guidade, sedan vidare till Mariebergs gamla sågområde, därefter guidning
i Nordens lägenheter. Färden fortsatten
sedan till IFK Marieberg där de blev
betagna av vår vackra läktare och till sist
en lunch som dukades upp i Torken.

I Torken blev de bjudna på bl.a. vårens primörer,
nässelsoppa och rabarbärpaj.

