Den gamla bygatan genom Nyhamn. Det
närmaste huset är Eivor Andersen, nästa är
Molinders därefter Carina Torins.

Vad händer med Torken?
Efter att mätningsresultatet på giftet från
torkkanalerna redovisades är Torken fortfarande stängd.
Kommunen har ansökt och fått pengar
från Naturvårdsverket, som ska finansiera
fortsatta mätingar i och utanför byggnaderna på industriområdet.
De som har arbetat där under projekttiden kommer att bli kontaktade och
informerade.
Mätningarna kommer att påbörjas så
snart som möjligt och vår förhoppning
är att lokalen i Torken som projektet renoverat upp till konstnärsateljéer skall
kunna öppnas igen, men det får fortsatta
mätningar utvisa.

Årsmöte

Köja-Marieberg Lokalhistoriska förening inbjuder till
årsmöte, på Mariebergsgården Torsdagen den 21:a April.
Välkomna!
Kl. 18.30
Mariebergs bandylag från 1960-talet
Bengt Lundkvist, KristerBohlin, ”Bullen” Bertil
Berglund, Sten Lindholm, Bengt Eriksson, Sten
Olsson, Janne Westerlund, Runo Dahlgren, Arne
Kempe, Mats Mattsson, Bertil Eriksson, Roger
Karlsson.

Ideellt arbete
Vi kör nu igång med vårens första ideella arbeten.
De första två dagarna blir lörd. 9:e april och lörd. 23:e
april. Se kommande inbjudan.

Efterlysning!

Vi påminner om vår ständiga efterfrågan på inredningsartiklar till lägenheterna på Norden. Vi är intresserade av
att från 1800 t.o.m. nu. Släng inte Ring oss först!

Här når Ni mig:

Mariebergs skola 1938, med läraren Ragnar
Isaksson. Namnen på alla finns hos föreningen,
de har mötesdeltagarna på fofocirkeln tagit fram
med hjälp av Ingegerd Bohman

Hjördis Rislund-Åsander
Tel. 0612-53088, 070-634 06 38
E-post: lokalhistoriska@swipnet.se
Adress: Köja-Marieberg Lokalhistoriska
Förening, Nyhamn 102, 872 96 Bjärtrå
Bli medlem i Köja-Marieberg Lokalhistoriska Fören.
P.g. 4577915-4 Årsavg. enskild 40:-, familj 60:-.

Kulturar
ulturarvv Köjaviken II
Vi har nu återgått till det lilla formatet
på vår
vårtt infoblad från P
Prr ojektet. Här
Köja-Marieberg
Lokalhistoriska Förening
kommer en liten sammanfattning på
Infoblad Nr
.6 M
ars 2005
Nr.6
Mars
! som hänt sedan i december
k
december..
ås vad

P
Glad

På gång nu!
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Gamla foton...

Renoveringarna har fortsatt i Norden
under vintern. Vi jobbar för fullt med
att försöka färdigställa den s.k. 1890talslägenheten. Den lägenheten ska
fungera som vårt museum till sommaren. Där vi kommer att visa och presentera allt material som vi fått fram under
projektåren.
Det är förutom gamla inredningsartiklar
även foton, tidningsurklipp, filmer,
interjuver mm.

Vi behöver också införskaffa en hel del inredning till lägenheten, så råkar ni ha
några gamla möbler eller textilier som ni
vill skänka eller sälja så hör av er till oss.

Tanken bakom att skapa en 1890-talslägenhet är att kunna visa hur det ev.
kunde se ut i lägenheterna när kasernen
Norden var nybyggd. Vi har inte hittat
förlagor på allt så en del har vi fått försöka att återställa så bra som möjligt med
hjälp av Länsmuseets aktikvariekontrollant.
I kammaren har vi bl.a. lämnat en liten
bit innervägg där det går att se den speciella klantbyggtekniken som kasernerna
är uppförda i. Det finns även en yta kvar
med en mycket gammal tapet sparad från
1910-talet. Massor av gamla tidningar
från slutet av 1800-talet gömmer sig
bakom pärlspånten i både köket och
kammaren

Här visar Arne Denikson hur det gamla rökröret
kommer att monteras på den vackra spisen från
slutet av 1800-talet. Väggarna är målade med
linoljefärg med traditionella pigment.

Kakelugnen

Grönvalls - tvättstugan

Den här s.k. fattigmanskakelugnen
står i kammaren i den gamla lägenheten. Det är en plåtkakelugn som är
fylld med tegelstenar, som hade rostat
sönder helt och hållet. Det var en
vanlig typ av kakelugnar förr och det
finns ett flertal av dem i Norden, men
de flesta är skadade av rost mm.
Idag står en av dem i all sin prakt efter
det att plåtslagare Hammarlind i
Nyland samt Benny och Arne på
projektet jobbat med restaureringen
av den under vintern.

Som ni redan vet hade vi invigning av
bagarstugan på Grönvalls strax före jul.
Under december månad blev även tvättstugedelen klar. Där finns nu två duschar,
handikapptoa, bastu samt ett relaxrum
med den gamla restaurerade öppenspisen.
Tvättstugan är byggd som en servicebyggnad till boendet på Norden, eftersom vissa lägenheter saknar dusch. Men
den kommer även att kunna hyras ut till
allmänheten.

Här är en del av tvättstugan under renoveringen
hösten 2004. Nedan samma vy men från idag.

Här ser vi den gamla ”fattigmanskakelugnen” i 1890- lägenheten, före och efter
renoveringen.

Fotodokumenteringen

Köja kaj

Dokumenteringen av gamla foton har
fortsatt även i år. Vi samlas ungefär en gång
per månad och försöker bringa reda i alla
gamla kort som finns i föreningens ägo.
Vi hoppas att fler sluter upp och kommer
och hjälper oss med arbetet. Fotona ska
sedan digitaliseras för att sparas för eftervärlden samt att de kommer att visas i vårt
museum på Norden och många kommer
också att läggas ut på vår hemsida
www.marieberg.org

Det sista större projektet som ska genomföras inom projektet är restaureringen av
Köja kaj. Arbetet kommer att påbörjas
under mars. Pålningsstolparna är redan på
plats i Köja.
Vi hoppas att det blir många som kan
komma och hjälpa till med ideella timmar
när det blir dags.

Välkomna till nästa träff, se kommande
Föreningsannons i Tidningen.
Ta gärna med egna intressanta gamla foton
som ni ev. skänker eller lånar ut till
föreningen för inscanning.

Så här ser en
del av kajen
ut idag.

Skyltning

Lägenheterna på Norden

Arbetet med att ta fram underlag för att
skylta upp området pågår för fullt. Det
kommer att skyltas upp från Box till Köja
kaj samt en stolpe vid Köja pannhus.
Det kommer att finnas en större informationsskylt vid infarten till Bruket som visar
var övrig information finns.
Vägverket kommer också att skylta upp
Kulturreservatet till sommaren vid infarten till Marieberg vid korsningen Kungsgården samt i Marieberg.

Uthyrningslägenheterna på Norden har blivit
mycket omtyckta och bokningar inför sommaren
har redan börjat. De första nattgästerna var redan
på plats i början av Mars.
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

