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Sandarne Kultur och Historiska Förening - KULT
Sandarne - KULTs tolfte verksamhetsberättelse håller Du nu i Din hand. Första mötet
för att bilda föreningen och att tillsätta en interimsstyrelse var 2003 – 02 – 13. Det har
hänt en hel del sedan dess.
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Styrelsen har under året samlats sju gånger.
De flesta av KULTs aktiviteter gör vi i samarbete med SISAM, ABF Hälsingekusten
som vi har ett samarbetsavtal med, samt med Söderhamns Kommun och
Söderhamns Andan.
Antal medlemmar 14 12 31 är 65 st.
Antal besök i lokalen på Nyplan har varit 3 151 personer.
Personal på expeditionen.
Yvonne Bohlin, sköter bokföring, kontakter med konstutställarna, mm.
Maja Tingström, sköter kopiering och annan allmän kontors verksamhet

Medlemskap i andra föreningar.
ABF Hälsingekusten
Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund
Arkiv Gävleborg
Digital Bild i Söderhamn - DiBiS
Söderhamns Andan
Sandarne i Samverkan-SISAM
Arbetssam
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ABF – lokalen på Nyplan.

ABF Hälsingekusten hyr en lokal på Nyplan, sedan 2004, för sin lokala verksamhet.
KULT och SISAM har sina expeditioner i lokalen.
I början av året beslöt ABF att lägga ner sin expedition i Sandarne from 15 01 31.
Arbetet med att skaffa fram ekonomi för att kunna behålla lokaliteterna har varit
intensiva.
Resultatet blev att starta ”Service Center i Sandarne”. SISAM och KULT skall dela
det ekonomiska ansvaret för lokalerna.
Söderhamns kommun har varit tillmötesgående att lösa ekonomin för att vi skall
kunna gå vidare med våra verksamheter.
Under 2014 besöktes lokalerna av 3 151 personer.

SÅGVERKSTRAMPET.
Årets arbete med Sågverkstrampet Söderhamn-Sandarne präglades av låg aktivitet
p.g.a. situationen med lokalfrågan.






En fickkarta, Söderhamn - Sandarne, har trycks i 6 000 ex och distribuerats via
Turistbyrån.
Samarbetet med kommunens politiker och tjänstemän har varit gott.
Samarbetet med Resurscentrum har varit av betydelse.
De som brukat Sågverkstrampet är översvallande glada över att det är så
vackert och informativt.
Sammanlagt finns nu 16 informationstavlor, 23 bänkbord, 3 utsiktsaltaner och
4 spänger efter leden.

Vi har en pågående dialog om förlängning av Sågverkstrampet. KULT har fått i
uppdrag, att tillsammans med kulturchefen Anders Uddén, komma med förslag till
sträckning och kostnader.
2014 har mest varit prat, någon faktisk aktivitet har det inte varit p.g.a. tidsbrist från
vår sida.
Många är intresserade att projektet blir av.

Sågverkstrampets dag med m/s Moa 14 09 06.
I samarbete med föreningen MOA genomfördes en tur i sågverkens spår från
sjösidan.
Från Söderhamn till Källskär.
40 nöjda personer var med på en fin sjötur i det vackra höstvädret.
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Åsbackaudden som strövområde.
Vi har under året, i samarbete med kommunen, börjat arbetet med att utveckla
Åsbackaudden till ett strövområde. Det kommer att ligga i anslutning till
Sågverkstrampet.
Vi skall göra informationstavlorna och Resurscentrum skall ansvara för de andra
arbetena.
Sandarne skola vill ha möjligheter att ha udden som utflykts- och pedagogiskt
område.

Söderhamns Andan.
Sågverkstrampet är nu en satellit i SöderhamnsAndans styrelse.
De annonserade i kartan. Detta möjliggjorde utgivningen av den.
I samband med deras ansökan till Leader Hälsingebygden om utveckling av
Stugsundskajen, fick de medel till en ny dragning av Sågverkstrampet, i södra delen
av Stugsundskajen.

KULTUR.
KULT arbetar med olika saker och kulturspridning är en väsentlig del.
Målsättningen är att lyfta fram personer med sandarneanknytning som genom
utställningar får möjlighet att visa vad de sysslar med i konst, foto, konsthantverk
mm.
Intresset att delta på våra utställningar har ökat efterhand med någon/några nya
varje år

Utställningar och andra aktiviteter.
Vintersnurr

14 01 11 – 14 03 21

709 besökare

Minnesutställning Ingvar Andersson 14 03 29 - 14 05 31

618 besökare

Sommarsnurr

14 06 14 – 14 10 11

1084 besökare

SSIFs Jubileumstställning 100 år

14 10 14 – 14 11 07

311 besökare

Julsnurr

14 11 15 – 14 12 20

429 besökare

Antal besökare i ABF-lokalen

3151 besökare

Övriga arrangemang
Sågverkstrampet med m/s Moa 14 09 06

40 deltagare

Konstkusten – Kustkonsten
Sandarne har ett flertal yrkesverksamma konstnärer och duktiga amatörer. Det har vi
visat under sju somrar med Sommarsnurren 2004 - 2012. Vi arbetar med ett projekt
kallat ”Konstkusten – Kustkonsten”. Projektets syfte är att samla intresserade för att
tillsammans skapa ett bra konstklimat för de som utövar konstnärliga aktiviteter.
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Remissvar till Landstingets Kulturplan.
Vi lämnade in ett remissvar till Landstinget 2012 på deras förslag till ny kulturplan.
Vi tyckte att även sågverks-och industrihistorien skall prioriteras utöver de vanliga
aktiviteterna.
Remissen fick stor uppmärksamhet och kulturplanen fick en prioritering enligt vår
remiss. Men det tar tid att se någon verkan. De gamla strukturerna är svåra att ändra
på.

Sågverks - och industrihistoria.
KULT har sedan starten 2003 arbetat med sågverkshistoria, d.v.s. Sågverkstrampet.
Planerna har blivit större och större allteftersom, det tar sin tid att förverkliga.
Det är många personer och instanser som måste samverka för att nå de resultat som
vi önskar.
Vi har brutit en spärr att Länsmuseet nu engagerar sig i industrikulturen. Sedan
årtionden har allmogekulturen inte erkänt, att industrikulturen är kultur och skall
bekämpas.
Nu är den vägen öppen, och Länsmuseet skall göra ett pilotprojekt i Söderhamns
kommun för att uppmärksamma den viktiga sågverks- och industrikulturen i
kommunen.

Böcker, bilder, vykort och skrifter till försäljning.
Det finns ett antal skrifter till försäljning i lokalen. Skrifter och böcker som är
intressanta för bygden.

Hemsidan och Face BOOK
Vi har en hemsida, ”www.sandarnekult.se”. Vi har även en Face Book sida,
”Sågverkstrampet Sandarne”.
Vi har haft svårigheter att få igång en bra aktiviter på dessa medier även i år.

Slutord.
Efter ett turbulent år kommer 2015 att bli betydligt bättre på alla områden.
ABFs lokalexpedition blir ”Servicecentrum Sandarne”, som SISAM och
SandarneKULT driver, med stöd av bl a kommunen.
Vi arbetar för att 2015 blir ett år för att förverkliga de planer som vi beslutat om i
vår verksamhetsplan för 2015
Ett stort tack till SISAM, Söderhamns Kommun, Resurscentrum, ABF
Hälsingekusten, Sparbanksstiftelsen och SöderhamnsAndan. Alla annonsörer på
vår karta innefattas också.
Vår personal förtjänar ett stort tack, utan deras insatser hade vi inte nått det vi
gjort.
Sandarne Kultur och Historiska Förening – KULT
Styrelsen

