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Tie frågor...

Namnge de har tre Herrgårdarna och
platsen var de finns eller fanns. Nr 3
finns inte kvar, den revs på 1960-talet.
De som har alla rätt är med i en utlottning, de tre ftirsta rärra svaren vinner
floreningens T-shirt samt 1kg kaffe.

God forstsättning på Er allal

nÄff

SVAR i ftirra tävligen:
1. Änkekasernen 2. Seppelinaren 3.
Gamla Folkets Hus i Sörviken.
VINNARE: Det blev Ingrid Bohlin i
Marieberg som fick pris. Hon var
ensam om det rätta svaret.
{,

/{.,1

7

7

1"t J !,1{; ll

I

Köja-Marieberg

Lokalhistoriska Förening
Infoblad Nr.ll Jan 2008

höstmånaderna 2OO7.

»!!

Aktivitetshelg på Bruket.
De kommer att anordnas en aktivitets
g i sommar på

Föreningen önskar alla en god fortsättning på det nya året och samtidigt
gör vi en resumd på vad som hänt under

Renoveringar hösten 2007

En ny bro på Lugnet

I

En av broarna på kasernen Lugnet har
också gått igenom en riktig helrenovering, den har återskapats som den såg ut
när den byggdes i slutet av 1800-talet.
Den här modellen finns bara på den sida
av Lugnet, den som är mot vägen. Det
säjs att de var de ingångarna man använde när det var finare besök, som då
kunde gå direkt in till salen. Broarna på
andra sidan ledde direkt in till köket.

höst startade renoveringen av den
mycket lutandr, gamlav edboden på Bruket. Den har {ått en riktig ansiktslyftning som ni kan se på bilderna har.

Kulturreservatet,Bruket

i Marieberg. Ex. på aktiviteter: Rridfargs-

kokning, Smide, Fönsterrenovering,
Spänna papptak, Såpkokning m.m.
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Teater o Premiärförestdllning!
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Något eflterlängtat kommer till Marieården i vår, nämligen en ny
baterltjreställning. Lörd. den 1:a Mars:
ADJA DOLORES av Malin Lagerlof
t liu,iIllrtncic LilbiI

Den lutande vedboden härföre renoveringen.

Bo på Kulturreservat, Bruket
Tipsa gärna era vänner och bekanta att
boende finns här på Vandrarhemmet
Norden i Marieberg. Bokn. 0612-53088

alt

070-3176152

Htir ser vi en s.k. blixtskarv, anvcindes ncir
man sammanfogade ex. en syll som grunden
till husbvggen. Vedboden återskapas enligt
de n ga m I a byggtekniken.

Skriv rätt svar och skicka in till
föreningen senast 080229. Alt. E-post
TeL.0612-53088, 070-317 61 62
E-post: lokalhistoriska@swipnet.se
Adress: Koj a-Marieberg Lokalhistoriska
Förening, Nyhamn 102,872 96 Bjaruä
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Bli medlem i Köja-Marieberg Lokalhistoriska Fören
P.g.4577915-4 Arsavg. enskild 100:-. lamilj 160:-.
klar.förutom att

Så här såg det ut under arbelet då man

måste ta bort allt ruttet virke.

först

Den gamla dasslängan
Benny Hörnström och Arne Denikson
som är anställda av fbreningen hann dven
med att påbörja renoveringen av den ena
gamla dasslängan på Bruket. De användes
fram till mitten av 1900-talet. Det är den
länga som ligger närmast Mariebergs
Pälsfabrik. Benny berättar att de har en

gång varit 28 st dass i den längan. Varje
åmilj som bodde på Bruket hade ett eget
dass. Det går latt att känna igen en dassen
genom de ventilationsöppningar som finns
på övre delen av dörrarna samt på skors-

stenarna. Exteriörs kommer längan att
återskapas som den såg ut förr, men
invändigt kommer det bara att byggas upp
1-2 st dass.
Dasslängorna har till
viss del byggds om till
garage ochföruåd, men
nu rciddas den hdr
byggnadenfrån att rasa
samman och återskapas
exteriörs som den såg ut
en gång i tiden.

Midsommarfirande Köja kaj.
taditionen fortsatte dven i år med firande
vid Koja nya kaj. Ett 40-tal bybor och
sommargä.ster från byarna runt omkring
samlades på eftermiddagen och hjalptes åt
att klä stången. Firandet fortsatte med dans

och lekar. Byns egen speleman Ove Hedberg spelade dragspel under hela programmet. Efter att alla ätt kaffe och en midsommarbakelse som levererat även i år av "
Anna på Berget"

så

fortsatte en ceremoni

på kajen.

Benny satte upp den boj

somtygg Hansa

skänkt till loreningen på sin rätta plats på
kajen. Därefter var det dags att hissa den
nyinköpta flaggan på den även nya flaggstången. Flaggan gick i topp under det att
vi Nationalsången sjöngs.

I likhet med i fiol

Mariebergsgården, köket

under kvallen

till

så samlades

vi på kajen

en trevlig grillfest.

Benny och Arne är nu utlånade till Mariebergs Folkets Hus forening t.o.m. 080207.
De ha arbetat med att sanera mögel som

fanns under golvet på gården. Under
januari kommer de att arbeta med att
helrenovera köket, så att det blir rymligare och mer användarvänligt. Två av
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utrymmena tas bort och därmed kan
koksytan nästan fordubblas.

Ett flertal bybor har stdllt upp med ideella
timmar under den har tiden och hjalpt till
med målning och snickerier ftjr att bidraget
som foreningen har fått till renoveringen
ska räcka längre. Täck for all hj:ilp föreningen {ätt av er alla!

Så här såg köket ut sedan vi rivit bort vdggen mot
de två toaletterna samt ndstan all skåpinredning.

et Norden2007 (2006)
Uthyrning Antalgästnätter
19

40 -tal, 1 95

0-tal, 1 960-tal och Grönvalls
220

st (205

st)

(2006 års resultat inom parentes)

Hdr cir några av dem som hjälptes åt att kki stången.

Midsommardagen

