Föreningen Bruksgården – natur, kultur och brukshistoria
för alla med intresse för Glava Glasbruks framtid

Verksamhetsberättelse för Föreningen Bruksgården Glava Glasbruk
Verksamhetsåret 1 september 2016 – 31 augusti 2017
Föreningen Bruksgårdens styrelse överlämnar härmed nedanstående berättelse över
verksamheten under det gångna året.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 styrelsemöten varav ca hälften varit via
nätet. Styrelsen har liksom förra året haft något tätare mellan styrelsemöten för att
kunna hantera frågor som dyker upp allt eftersom. Med möjligheten att ha möten
över nätet så har detta fungerat bra. Flera styrelsemöten över nätet har varit kortare
avstämningar på ca en dryg timme medan möten i samband med vistelse i Glava
varit längre.
Årsmötet
Årsmötet hölls den 22 oktober 2016 i Bruksgården. Till styrelsen valdes följande
personer:
Följande omval av kvarstående som ledamot på ytterligare 1 år gjordes:
Michael Möller (vald på två år 2015 och kvarstående som ledamot till årsmöte 2017)
Roger Blunck (vald på två år 2015 och kvarstående som ledamot till årsmöte 2017)
Iver Helgaker (vald på två år 2015 och kvarstående som ledamot till årsmöte 2017)
Följande omval som ledamot på 2 år gjordes:
Gunnar Axelson Fisk (omval 2016 som ledamot på 2 år till 2018)
Tomas Axelson Fisk (omval 2016 som ledamot på 2 år till 2018)
Följande nyval som ledamot på 2 år gjordes:
Gunnel Bäckstrand (nyval 2016 som ledamot på 2 år till 2018)
Marika Hjelmkvist (nyval 2016 som ledamot på 2 år till 2018)
Följande nyval som suppleant på 2 år gjordes:
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Marie Gustafsson (nyval 2016 som suppleant på 2 år till 2018)
Följande nyval som suppleant på 1 år gjordes:
Kicki Deckel (nyval 2016 som suppleant på 1 år till 2017)
Ordföranderollen har etablerats som vakant och ambulerar inom styrelsen.
Efter årsmötes-förhandlingarna samlades vi på kvällen för att äta Värmlands
traditionella landskapsrätt motta med fläsk (nävgröt). Marie Lundh stod för det
praktiska runt maten och vi var ca 20 personer som deltog.
Arbetshelg, städning, öppning
Sommaren 2017 förbereddes genom en rejäl mobilisering av risdragande krafter till
arbetsdag 30 april då ett stort antal arbetspersoner på ca 20 kvinnor och män drog ris
och rensade området från den fällning av sly och björk som Roland Bodin låtit
genomföra runt vedgårdsudden och industrilämningarna.
Midsommarfest
Själva sommarsäsongen började som den gjort i många år med midsommarfirande
på Vedgårdsudden som Martin o Lisbeth Olsson ansvarat för. Resande av stång med
ackompanjerande sång och midsommardans samlar stadigt fler och fler.
Arbetsmöten – målning, lagning, gräsytor
Arbetsmöten äger rum samtliga måndagar i juli. Den kraftsamling som Iver Helgaker
påbörjade sommaren 2016 med den hårt angripna baksidesväggen på Bruksgården
fullföljdes. Mellan 5 och 10 personer utgör regelbundet arbetsstyrkan som fördelar
sig på olika sysslor, i år framför allt med målning av falu rödfärg på väggpanel
liksom fönstermålning. Även den bortre kortgaveln på Bruksgården kunde målas
under slutet av sommaren och med det har hela Bruksgården under loppet av ett
antal år fått en genomgång och en ansiktslyftning med ny rödfärg på hela huset. En
bedrift är genomförd med ideella krafter!
Utöver arbetsmåndagarna görs en hel del insatser av praktisk karaktär av personer
och grupper som ser ett behov och bidrar med insatser på annan arbetstid än
arbetsdagarna.
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Ett särskilt tack vill styrelsen rikta till Per Eckman som tagit ett ansvar för
gräsklippningen runt hela glashusområdet och sett till att de nya öppna gräsytorna
som vi tagit fram under senare år fortsätter att vara klippta. Frilagda murar hålls på
det sättet synliga och skapar en blandning av industrilämningar, murar och stora
gräsytor som ligger i harmoni med vedgårdsudden och Stora Gla för övrigt.
Utställningar 2017
Under sommaren har följande utställare varit aktiva i Ärlandhallen vars verksamhet
hållits samman av Gun Gambring.
24/6 – 7/7 Gun Gambring själv ansvarade för Nytt och second hand.
8/7 – 14/7 Björg Tveten Stjernstad ställde ut textilmålningar
15/7 – 21/7 Lisbeth Frydenlund ställde ut tavlor i olja och akvarell samt bränt och
målat glas.
Kaffeserveringen
Kaffeservering är begränsad till ett fåtal tillfällen under Bruksdagarna såsom konsert
och trivselkväll. Se program nedan.
Rumsuthyrningen
En ny ordning har varit rådande sedan 2016 där rumsuthyrningen till Bruksgården
skötts genom kontakter via någon i styrelsen med Berit Axelson Fisk som
koordinator. Hela rumsuthyrningen har således av nödvändighet lagts på en annan
nivå än den som varit under tidigare år. Bruksgården är inte längre ett officiellt
vandrarhem utan en rumsresurs för föreningens medlemmar och bekanta. En lägre
grad av servicenivå har blivit resultatet men trots detta så har rumsuthyrningen
inbringat ett relativt stort antal övernattningar under året 2017, framför allt som
övernattningsplatser vid bröllop och fester. Den uppsnyggning av ett antal rum som
genomfördes för något år sedan plus den nybyggda duschen har bidragit till
gästkomforten.
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Bruksveckan vid Stora Gla
Bruksveckan 2017 hade följande innehåll.
Datum och tid

Aktivitet

Samlingsplats

Måndag 17 juli, kl 12

Moppeutflykt

Glashuset

Tisdag 18 juli, kl 11

Glavaloppet

Glashuset

100 kr anm. avg.

Onsdag 19 juli, kl 18

Barnteater

Glashuset

Entré 1 kr på åldersår

Gäääsper

upp till 40 kr.

Torsdag 20 juli, kl 14

Fisketävling

Vedgårdsudden

Fiskevårdsföreningen

Fredag 21 juli, kl 13

Bouletävling

Boulebanan,

100 kr anm. avg. Barn

Glashuset

under 16 år 50 kr.

Glashuset

Entré 250 kr plus

Lördag 22 juli, kl 19.30 Konsert
Jan Johansen

serviceavgift.

Söndag 23 juli, kl 20

Filmkväll

Glashuset

Onsdag 26 juli, kl 19

Stigarna runt

Glashuset

bruket berättar
Lördag 29 juli, kl 19

Sommarfest för

Kaffe och bulle i
terrängen

Glashuset

medlemmar
Måndag 31 juli, kl 19

Trivselkväll med

Glashuset

Entré 100 kr

Kenny Bräck
Bruksveckan har under 2017 ökat till ”bruksdagar” och spreds ut till en
tvåveckorsperiod. Alla arrangemang har dragit mer folk än tidigare sommar och en
ny aktivitetsnivå är tydlig med ett brett och varierat program, från barnteater till
ambitiös konsert, en nytänd sommarfest samt sommarens ”lapp-på-luckan-händelse”
med glasbrukets son Kenny Bräck. Motorintresserade från Värmland och andra delar
av Sverige fyllde Glashuset till sista stol för att lyssna, 280 besökare.
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Museet
Under Bruksdagarna hölls museet öppet under vissa tider, kompletterat med
guidning efter överenskommelse också under andra tider under sommaren, i år bl.a.
med ett besök från glasbruksarbetaren Carl Nilsons son Alan Nelson från Ohio som
fick besöka både glasmuseum och faderns föräldrahus på Höjda.
Övriga arrangemang
Under sommaren ägde också andra aktiviteter rum som arrangerades och
koordinerades med hjälp av föreningen bruksgården medlemmar.
Pop-up-restaurang genomfördes för andra gången i glasbrukets historia av familjen
Rydberg/Möller torsdag 20 juli.
Helikopterflygning för intresserade onsdag 19 juli med HeliAir.
Slutord
Sommaren 2017 har präglats av en ny aktivitetsnivå. Årsmötet inval av många nya
ledamöter och suppleanter 2016 gav direkt en stor inspirerande effekt på både
arbetsdagar och sommaraktiviteterna. Utöver aktiviteter som funnits med flera år
tidigare så har vissa aktiviteter fått luft under vingarna. Bouletävlingen lockar fler,
glavaloppet likaså, ”husen-berättar-konceptet” fick en ny riktning genom att låta
stigarna berätta med historier om livet runt delar av bruket som många fick upp
ögonen för och uppskattade. Sommarfesten för medlemmar blev ett tecken på att
föreningen både fungerar för gamla och nya medlemmar och blev också den mycket
uppskattad. Efter ett par somrar med en avskalad aktivitetsnivå så kan föreningen
sikta framåt. En ny, omarbetad och snygg hemsida bidrar också till detta.
Föreningen bruksgårdens styrelse har formulerat en programförklaring som i en
mening ska sammanfatta arbetet som vi gör i föreningen som vi hoppas ska fungera
som öppen inbjudan till alla, båda gamla och nya glasbruksbor. Föreningen
bruksgården - natur, kultur och brukshistoria för alla med intresse för Glava Glasbruks
framtid. Tack till alla frivilliga krafter som gör en förening av det här slaget möjlig!
Vi uppmanar alla medlemmar att förstärka föreningen genom att ta med nya grannar
och familjemedlemmar till att bli medlemmar i föreningen.
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Glava Glasbruk den 21 oktober 2017
Styrelsen för Föreningen Bruksgården genom Tomas Axelson Fisk
Gunnar Axelson Fisk

Michael Möller

Iver Helgaker

Gunnel Bäckstrand

Roger Blunck

Marika Hjelmkvist

Marie Gustafsson

Kicki Deckel

Tomas Axelson-Fisk
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