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På återseende igen!

Köja-Marieberg
Lokalhistoriska Förening

Lokalhistoriska ftireningen önckar cina
medlemmar €tt gott nftt medlemsår och
§er fram mot våren och sommeren 2006
då vi fortsätter ned våra a^ktiviteten
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rojektavslutningen
Mycket har hant sedan pro.iektet Kul,.ri"* Köjaviken ,,rr,"d.. Projektet
är nu avslutat och ftireningen fortsät-

guidningen i höst ägde rrmden24;e
oktober. Det var en veteranmotorklubb fran Örnskoldwik som anlände
i wå gamla bussar som var tillverkade

121-0-taf9t. Molorklubb-,-tQr ms{ de p-åb<;,ijads &rrvucrcr-qa- 1Uq-{J1!,1't
smedlemmarna fikade på Mariesom kommit till under den tiden.
bergsgården och därefter visades de
Vi kan konsrarera att err flertal min- runt på Kulturreservatet.

Sörutagssbobklass i Missionshuset i Nyhamn. Det gamla Missionshuset som är

dre foretag har etablerat sig i området och vi har även haft en positiv Mycket av det här positiva, har tyinflyttningskurva och ett flertal som- värr överskuggats av de miljögift som
marhus som övergått till åretrunt- hittats på området. Vi ser verldigen
fram mot att området kommer att
bostäder.
saneras och att vi åter kan ta upp aktiviteterna i bl.a Torken.
Kulrurreservatet i Marieberg kom till

riuet

2004. Föreningen har nu ett vandrarhem i den restaurerade kasernen
Norden med lagenheter som har varit mycket uthyrda under sommaren
2005, ca 200 övernattningar. I fiireningens Informationsrum som ligger i 1890-tals lägenheten, ddr dven
kafd Norden har öppet sommartid,
där var ca 450 personer och

besökte

föreningens utställningen
samma

period'

under

wå
åren utftirt många guidningar av området. Besökare som kommit hit från
Föreningen har under de senaste

Slöjdsalrn som d,åfanns i numera Mnriebergs ?iils lokal, dtn gamltt mlissen i Marieberg.

Kortetfi. (1917)

både när och fjärran. Den sista

Galafesten
En trevlig avslutning blev Galafesten

som anordnades på Mariebergsgården. Gården stod skrudad med
vita dukar och kandelabrar. Festen
borjade med en trumpetånfar avJohan Ramström. Därefter en rrerä1erssmiddag komponerad av kocken
Ebbe Hagström. Middagen hade en
flertal avbrott med både tal och an-

dra aktiviteter. Kvällen avslutades
med musik av det uppskattade bandet Finger Slinger och deras återftirening på Mariebergsgården.

Föreningsaktiviteter våren och
sommaren 2006
M"i
Vandrarhemmet öppnar vecka 21.
Kick off den 20:e maj då samlas vi och
städar bakar och {tirbereder sommarens

aktiviteter.
M a.r i e be rgsgå rl e n s k r u drr d t i I I fes r. B i L*p e ln
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bakgntnden.
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Juni
Midsommardagen då öppnar vi utställningen och sommarcafdet Norden
Marieberg.

J"li
Loppisdag den l:a

juli

på Norden i

Marieberg.

Ni kommer r-raturligtvis att få påminnelser med mer detaljerade tider i era
postlådor innan dessa aktitetema sker.
Föreningens målsättning är att vi ska
träffas på några aktivitetsdagar under
sommarmånaderna och fortsätta med de

arbeten som påbörjades under projekt-

tiden. Det blir allt ifrån bakning i
Grönvalls, röjning, målning, spikning
på kajen i Köja m.m.
Kuällens hoch, Ebbe Hagström som annnrs koclzar i
Stockholm men är fodtl och uppuuxen i Nyhantn.
Hrir i samsprrik med GretaWesterlund, Mariebetg.

Ordförande Peder har ordet....
Projekten är avslutade, med gott
resultat.
hurillat biadp,if llt l,,ill igång ned dc,ircrf rc t ule Fi rye t' Sl i nge r
Tel.0612-53088, 070-617 61 62
E-post: lokalhistoriska@swipnet.se
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Adress: Kö ja-Marieberg Lokalhistoriska
Förening, Nyhamn 102, 872 96 Bjärtrå
Bli medlem i Köja-Marieberg Lokalhistoriska Fören.
P.s..45779154 Ärsavc. cnskild 40:-. famili 60:-.

Av erfarenhet vet iag att det efter
projektavslut kommei en period av
matthet och lite forvirring. Vad ska vi
göra nu då? Då behövs det att man
träffas, minns och bearbetar vad som har

hänt. Man tar en andhämtningspaus,
sedan kan man gåvidare.

Men vi fick inte någon andhämtningspaus. Som ett resultat av projekten

drabbades

vi i stället av en mörk sida i

industrisamhillet - det giftiga kulturarvet.
Plötsligt flyttades uppmärksamheten på

vära byar från kulturnotiserna i
till de svarta rubrikerna på
nyhetssidorna. In kom tjänstemän och

lokalpressen

politiker, vetenskapsmän, radio och TV.

Och även om man från alla

dessa

maktcentra vinnlägger sig om att lyssna
till våra åsikter och vår oro så kan vi inte
längre påverka handelseuwecklingen. Den

styrs nu av politiska beslut, lagrum och

förordningar, upphandlingsregler och
finansieringsbeslut långt ifrån våra
byamöten.
Jagvet att många goda krafter kämpar for
en värdig livsmiljö i Marieberg men just
nu är den kampen inte vårt eget verk.
Jag hoppas bara att man i den pågående

processen inser värdet alr industribyggnaderna i Marieberg, inte bara som
ett centrum for verksamhets-uwecklingen

i området, utan kanske främst som den
självklara referenspunkten for våra byars
identitet.
Rent praktiskt så föreställer jag mig att
saneringsarbetet, när det väl kommer
igång, forhoppningsvis tidigt nästa vår,
kommer att innebära stor aktivitet i
området, maskiner och folk, buller och
bång - Då får vi se upp så att vi inte blir
överkörda.
Vi ses på årsmötet den 21 mars
Till dess - njut avvårvintern.
Peder Andrdn

