Välkommen att bli medlem i Föreningen Bruksgården
-

För alla med intresse för Glava Glasbruks framtid -

Föreningen äger och förvaltar fastigheter och mark från den tid då
glasbruket var i drift från mitten på 1800-talet till 1939 då bruket lades ner.
Där ingår byggnaderna Bruksgården (fd kontor), Glashuset, inkl museum
och hytta (fd degelkammare), Ärlandhallen (fd packkammare) och Emilsboa
(fd affär) samt kringliggande mark och kvarlämningar i form av ruiner runt
dessa byggnader.
För att fortsatt kunna bevara detta arv behöver vi inkomster till föreningen.
Dessa kommer i nuläget främst genom;
•
•
•

•

Medlemsavgifter
Uthyrning av boende i Bruksgården
Uthyrning av Glashuset för teater- och
musikunderhållning, föredrag och
fester.
Uthyrning av Ärlandhallen i första hand
som konstutställningshall, men också
för andra ändamål.

För att ombesörja verksamheter med att få in inkomster genomför
föreningen genom styrelse, funktionärer och medlemmar ett stort
arbete genom olika ideella aktiviteter enligt nedan;
•

Styrelsemöten ca 10 ggr/år samt medlems- och ekonomihantering

•

Skötsel av marken kring fastigheterna i form av gräsklippning, röjning
av sly samt eldning

•

Reparationer och underhåll av
byggnader

•

Iordningställande av byggnader
inför uthyrningssäsong

•

Museum – ta emot personer
eller grupper som vill besöka
museet samt genomföra
museiguidning.

•

Hemsidan – www.glavaglasbruk.org underhåll och uppdateringar

•

Arbete med marknadsföring, reklam, sponsring och bidrag.

•

Bruksveckodagar – ta fram och genomföra ett program med många olika
typer av aktiviteter under ett par sommarveckor, exvis;
Konsert, teater, film- eller
trivselkvällar i Glashuset
Moppeutflykt
Bouletävling
Glavalopp – motionslopp runt
bruket
Guidad utflykt till land eller sjöss
Sommarfest för medlemmar i
Glashuset
Helikopterflygning
Servering i samband med evenemang

o
o
o
o
o
o
o
o

Om du är mån om att bruksmiljö och byggnader i hjärtat av Glava Glasbruk
ska bevaras, får du gärna ge ditt stöd på det sätt som passar dig, genom
ideellt engagemang i föreningen eller genom ekonomiskt bidrag i form av
sponsring.
Oavsett om du väljer att bidra på annat sätt önskar vi att så många som
möjligt blir medlemmar i föreningen. Ju fler medlemmar vi är desto
kraftfullare kan vi driva viktiga frågor och påverka framtiden.

Betala ditt medlemskap för kalenderåret till;
Bankgiro 686-5455 eller Swish nr 123 554 7468
Uppge namn, mailadress och postadress;
150 kr för personligt medlemskap, eller
300 kr för familjemedlemskap
(Som familjemedlem räknas personer folkbokförda på samma adress).

Vi blir glada om du vill ställa frågor, hjälpa till eller bidra på annat sätt
genom att kontakta någon i styrelsen:
Gunnar Axelson-Fisk, gunnar@vibafemba.se
Roger Blunck, roger.blunck@telia.com
Michael Möller, michael.s.moller@gmail.com
Tomas Axelson-Fisk, tax@du.se
Iver Helgaker, helgaker@hotmail.com
Gunnel Bäckstrand, gunnel.backstrand@telia.com
Marika Hjelmkvist, mimahjelmqvist@hotmail.se
Kicki Deckel, k_deckel@hotmail.com
Marie Gustafsson, marie@byggpejling.se
Mer information hittar du på hemsidan www.glavaglasbruk.org
Varmt välkommen!

Moppeutflykt

Utställare i Ärlandhallen

Bouletävling

Glasföremål från museet
Dukat för bröllop i Glashuset
”Föreningen Bruksgården – natur, kultur och brukshistoria för
alla med intresse för Glava Glasbruks framtid”

