Avslutningsfest
Projektet avslutas med en fest på
Mariebergsgården den 24:e september.
Det blir samtidigt en Stödgala för
Mariebergsgården. Överskottet gå till
Folket Hus. Ta del av annonsen här

nedan och hör av Er så fort som möjligt
om Ni vill gå på festen. Annons kommer i
lokaltidningen om ca en vecka, fram tills
dess har ni förtur. OBS! Det är förköp av
biljetterna.
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Välkomna!

Vi firar

Sammanfattning

Kulturarv Köjaviken
med stor Galakväll!

Meny

Det kommer en gästkock från Stockholm,
som är född och uppvuxen i Nyhamn,
Ebbe Hagström. Ebbe har lagat mat åt
många av världens presidenter under sina
år som UD:s kock.

Musik
Det blir en återförening av bandet
Finger Slinger med ”gitarrhjälten”
Johan Lindström och grabbarna. Vi
Välkomnar Er till en unik konsert på”gården”.
Musiken börjar kl. 22.00. För Er som vill
komma efter middagen och bara njuta av
konserten finns musikbiljetter för 80:OBS! Ett begränsat antal biljetter med
förköp finns. Senast den 18:e sept.

Förrätt
Laxtartar med löjrom
& örtcremefraich
Huvudrätt
Oxfilé med murkelsås
& rissolépotatis
Efterätt
Hjortronparfait
Kaffe & Kaka

Kuvertpris 220:Dessutom Trumpet,
Fyrverkerier m.m.
Ollis Taxi finns i byn på tfn:
070 99 99 070

Välkomna!

Anmäl Dej till festen:

Här når Ni mig:

Hjördis, tillika toastmaster se tfn här
Benny Hörnström : 0612 -530 64 el.
070 -317 61 62
Ulla-Karin Hällström-Sahlén: 0612532 53 el. 070 -695 85 3
32

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

OBS! Senast den 18:e sept.

Bli medlem i Köja-Marieberg Lokalhistoriska Fören.
P.g. 4577915-4 Årsavg. enskild 40:-, familj 60:-.

Kulturar
ulturarvv Köjaviken II

den 24:e september kl. 18.00
på Mariebergsgården.

Gästkock

Åren går fort när det är mycket som
händer
ulturar
händer.. K
Kulturar
ulturarvv Köjaviken II har
pågått sedan april 2003 och avslutas den
30:e september
september..

Mycket har hänt även under del II av
projektet. Koncentrationen har legat på
kasernen Norden samt bak- och tvättstugan Grönvalls på bruksområdet i
Marieberg. Det sista delprojektet är
kajen i Köja som kommer att färdigställer under september. I övrigt har
röjningen pågått kontinuerligt under
åren både efter strandpromenaden och
på bruksområdet.
Under projektets två år har ca 60 olika
sammankomster hållits med bl.a.
idéellt arbete, föreläsningar och andra
aktiviteter.
De verksamheter som skapats och som
kommer att leva kvar i föreningen är
Informationsrummet på Norden som
är inrett i 1890-tals stil och där mycket
av vår dokumentation finns samlad. I
samma lokal finns det nystartade Café
Norden som varit öppet sex veckor i
sommar och besökts av ca 400 gäster.
Vi har också haft många guidningar
under det sista året av både hela busslaster och mindre grupper. Jag hoppas jag
kommer att fortsätta!
På Norden finns även föreningens
vandrarhemslägenheter som har varit

Det här är kammaren i Informationslägenheten
på Norden. Här ser vi en bit av klantväggen samt
en gammal tapetvåd från 1910-talet, som återfanns i rummet under flera lager av tapeter.

mycket välbesökta i vår och sommar. Vi
har haft 190 övernattningar och gästerna
har upplevt det charmigt att bo i lägenheterna från 1940-, 1950- och 1960talet. I Grönvalls finns även bastu och
bagarstuga att hyra för allmänheten
(se priser sidan 3).

Det var en stor händelse för oss våren 2004
när vi fick bli det första Kulturreservatet i
Västernorrlands län. Kulturreservatet heter Mariebergs sågverkssamhälle och omfattar ca 30 000m². I reservatet ingår Norden, Lugnet, Grönvalls och sju ekonomibyggnader.
En annan stor och viktig del har varit att
marknadsföra vårt område till allmänheten för att locka hit turister och de som
vill flytta hit. Det känns som vi har lyckats
bra med den uppgiften när vi tittar tillbaka på de besökande som gästat Informationsrummet och hyrt lägenheterna. Vad
gäller inflyttningen så har den också varit
positiv de sista två åren för våra byarna Sörviken, Marieberg, Nyhamn och Köja .

Projektledaren tackar för sig
Jag vill varmt tacka alla medverkande för
den tid jag arbetat med projektet! Det har
varit två mycket intensiva och intressanta
år med Kulturarv Köjaviken II.
Under projekttiden har jag lärt mej väldigt
mycket av historien om industri- och
bruksmiljön och träffat många spännande
människor.

En idéell arbetsdag vid i solen vid Köja kaj
sommaren 2005.

Jag vill också tacka Benny Hörnström och
Arne Denikson som arbetat heltid på
projektet. Vi har varit ett bra team tillsammans. Benny och Arne har arbetat med
de mest skiftande arbetsuppgifterna på
bruket. De fixar allt! Tack för den här tiden!

Området är idag uppskyltat från Box Kraftverk och fortsätter efter strandpromenaden
fram till industriområdet samt in på
Kulturreservatet och vidare till fotbollsplanen, Kolbacken. De sista skyltarna kommer snart att sättas upp vid Köja kaj samt
vid Köja pannhus på Locknesidan. Dessutom kommer Länsstyrelsen inom kort att
sätta upp hänvisningsskyltar till Kulturreservatet från stora vägen i Kungsgården
fram till bruksområdet.
Vi har också fått mycket uppmärksamhet
i media. Inte mindre än tre radioinslag och
tre TV-inslag har vi medverkat i. Utöver
detta har vi varit med i 17 olika tidningsreportage. En stor del av dessa fick vi i samband med att Kulturreservatet bildades. Vi
upplever att projektet har varit mycket positivt för hela Köjaviken!

En mycket viktig och stor källa för mig har
varit alla de äldre som bor här och som
bidragit med en stor mängd gamla foton.
De har dessutom levandegjort dessa bilder
med sina minnen och berättelser. Tack till
Er alla!

Projektet har inneburit ett mycket omväxlande arbete med många olika uppgifter
och kontakter. Exempelvis med projektgruppen, myndigheter, hantverkare,
boende, ISKA, Hola folkhögskola, studieresor, Länsmuseet och alla de som deltagit
i guidningar.

En av de hjälpsamma projektarbetarna.
Åsa Bergdahl som med liv och lust sotat spisen.
Eller är det så att hon kanske kom
skorstensvägen?!

Om jag summerar den här tiden så känns
det som det har blivit en mer positiv anda
i våra byar, en ökad samhörighet. Detta
mycket tack vare alla träffar med idéellt
arbete som anordnats. Det har fungerat
mycket bra socialt, mellan bofasta,

sommargäster och de som nyss flyttat in.
De nyinflyttade har även upplevt att
projektet varit ett bra forum för att snabbt
lära känna byborna.
Tack för alla ideella timmar och Tack för
allt Ni har skänkt till föreningen!

Köja-Marieberg Lokalhistoriska Förening
som är projektägare fortsätter med att jobba
vidare på det som har skapats under
projekttiden. Jag önskar dem Lycka Till!
Tack för mig!
Hjördis Rislund-Åsander

Uthyrning av bastu/bagarstuga
Välkomna att hyra bagarstugan eller bastun
i det renoverade Grönvalls i Marieberg
Priser:
Bagarstugan 150:-/gång inklusive ved.
Bastun 100:-/gång inklusive ved.
Ring 070-317 61 62 för bokning!

Skyltarna
De skyltar som finns på plats idag är:
1. Box Kraftverk
2. F.d. Kungsgårdens såg
3. F.d. Box herrgård
4. Nedanför f.d. Mariebergs herrgård
5. Vid Torken på industriområdet
På Kulturreservatet finns det sex skyltar,
där finns även hänvisning var resten av
skyltarna står.
6. Mariebergs fotbollsplan
7. Kolbacken/ovanför husvagncampingen
8. Köja kaj (kommer under september)
9. Köja Pannhus

