ÅRSBERÄTTELSE 2020
Samverkarna i Glanshammarsbygden är en ideell förening som arbetar för att
utveckla bygden och vara kontaktforum för företagare, föreningar och
intressenter i Glanshammarsområdet.

Ovan: Broschyr till
Kulturglädje
T.h.: Vildmarksrestaurang!

Arbete för att synliggöra
föreningen och medlemmarna
• Kulturglädje 3 oktober kl. 10-15. Trots Coronarestriktioner med 50-personersgräns gällande
besökare, blev det här årets Kulturglädje
mycket välbesökt. Flera besöksmål hade
försäljningsrekord medan några hade färre
besökare än vanligt. Nytt samarbete med
Folkuniversitetet kring broschyr och
projektledarskap. 47 besöksmål i år, mot 57
året före.
• Julmarknaden blev inställd pga Corona.
• ”Julkalendern” på facebook, dvs lokala
företagserbjudanden varje dag 1-24 december
ställdes in pga bristande intresse.
• Samverkarnas pris delades ut till Marie
Sörman, 2:a köket för hennes engagerande sätt
och intresse för lokala råvaror i matlagningen.
Marie uppmärksammades i Nerikes Allehanda,
P4 och Länsposten.
• Facebooksidan för föreningen har 539 följare.
Facebookgruppen Händer i Glanshammar har
3038 medlemmar.
Facebooksidan för Ässundet har 1884 följare.
Dessa används alla tre för löpande information
och marknadsföring av lokala events.
• En hemsida för föreningen finns och används.
• Mål om att synliggöra föreningen i Nerikes
Allehandas föreningsspalt minst 6 ggr/år

• Styrelsen föreslog Open Art att ”Blue Marble”,
en skulptur med Ekebergsmarmor skulle
placeras här. Nitlott!
• Diskussioner påbörjats om en musikalisk
satsning på opera! (lokala operasångare finns)
• Det finns ett koncept färdigt för hur vi kan
färdigställa vandringsleder. Syfte att dra hit fler
besökare, lyfta utpekade natur- och
kulturplatser längs lederna. Finansiering
behövs.
• Kvartersloppis september – inställt!

• Fortsatta diskussioner om var marknadsboden
ska stå
• Infoskylt framtagen och fastgjuten vid rastplats
Björnfallet om marmorskulpturen där.

Ässundet sommarcafé
Samverkarna drev Ässundet sommarcafé för tredje året 2020, på uppdrag av Kultur och fritid,
Örebro kommun. Det drivs som en tjänstekoncession, dvs avtalet mellan kommunen och föreningen
reglerar ingen ekonomi utan bara skötselansvarsfrågor, föreningen tar hela den ekonomiska risken.
År 2020 hade cafét uppskattningsvis 10-12 000 betalande besökare och 3-4 000 övriga besökare. 2-3
000 resenärer med Åbäket.
Fakta och aktiviteter i urval 2020:
Uppdraget från kommunen är att sköta överfarter med
Åbäket, hålla parken med badplats och bryggor i trim och
driva caféverksamhet.

Två heltidsanställda och ett antal deltidsanställda drev
verksamheten. 24 sommarjobbare arbetade under
sammanlagt nio veckor i cafét, i treveckorssjok. Två
Åbäketförare/vaktmästare/alltiallo-killar i samarbete med
Samhall.
17 publika arrangemang planerades och 14 av dessa
kunde genomföras med Coronarestriktioner. Vi nådde det
här året ut till nya kategorier musikbesökare – generellt
sett en yngre publik. På ett sätt positivt med breddningen
av intresserade!

Sex konstutställningar i två olika lokaler. Fem av
konstnärerna var lokala, en från Örebro. (Nisses stuga
som användes under 2019 som utställningslokal var under
restaurering 2020.)
En paj- och kaktävling arrangerades. Sex tävlanden och tre
professionella jurymedlemmar.
Tre projekt söktes hos och beviljades av
Landsbygdsnämnden:
1. Båtplatser – anlägga nya båtplatser
2. Musikkvällar och pajtävling - sommararrangemang
3. Vildmarksrestaurang – höstöppet med grill och kåtor
Vildmarksrestaurangen var höstsatsningen som vi vågade
oss på att satsa på efter att ha konstaterat ett överskott
från sommarens verksamhet. Vi serverade wokad mat på
lokalt tema i kaminuppvärmda tältkåtor. Vi vågade pga
Corona bara göra reklam för det på facebooksidorna och
nådde ca 200 besökare under de tre helger vi kunde ha
öppet innan de lokala restriktionerna för folksamlingar
infördes. Vi ser positivt på detta äventyr inför kommande
säsonger. Nu har vi alla grejer som behövs och vi vet hur
man bedriver verksamheten.

Vi valde ut de fyra mest framsynta av
sommarens feriepraktikanter och gav dem jobb
på vildmarksrestaurangen. Pierre Atterling och
Evelina Kristoffersson serverar viltwok.

Planering för invigning
av cykelväg

Möten/samverkan/siffror
• Föreningen hade vid årets början 136 medlemmar, fördelat på 54 företag, 13 föreningar, 3
andra organisationer och 66 privatpersoner.
Föreningen hade vid årets slut 141 medlemmar, fördelat på 54 företag, 15 föreningar, 2
andra organisationer och 70 privatpersoner.
(Vid 2019 års början 121 medlemmar, fördelat på 46 företag, 12 föreningar, 3 andra
organisationer och 60 privatpersoner. Vid årets slut var antalet medlemmar 132.)
(Vid 2018 års början 131 medlemmar, fördelat på 50 företag, 13 föreningar, 4 andra
organisationer och 64 privatpersoner.)
(Vid 2017 års början 138 medlemmar, fördelat på 55 företag, 14 föreningar, 4 andra
organisationer och 63 privatpersoner.)
• Styrelsen har haft 7 sammanträden under året.
• Medlemsavgiften under året har varit 100 kronor för privatpersoner/föreningar och 300
kronor för företag.

• Samverkarna konstaterar att ännu har inte kommunen lyckats överföra bygdegården till
den för över sex år sedan bildade bygdegårdsföreningen. Föreningen är lagd vilande.
• Cykelvägsinvigningen blev inställd pga Corona. En styrelsemedlem har deltagit i
planeringsmöten med Trafikverket, Region Örebro län och Örebro kommun.
• Tre arbetsgrupper har varit aktiva under året. (Kulturglädje, cykelväg, Julmarknad)
• Samverkarna har inlett samarbete kring kulturarrangemang med Folkuniversitetet.
• Samverkarna har inlett samarbete med Örebro läns museum kring
”Landskapsobservatorium”, lett av Birgitta Elfström.
• Under året har två medlemsmöten ägt rum – ett digitalt via Teams, med sju deltagare,
samt ett med tema ”söka pengar” med sju deltagare.
• Ordförande har deltagit i flera möten tillsammans med Landsbygdsnämnden och övriga
samverkansföreningar.

Medlemsförmåner under året
Samverkarna stödjer kostnader för lokala initiativ till samverkan, med förbehåll för att
Samverkarna ges utrymme på publikationen. Detta med stöd i 2§, föreningens ändamål.
Där står att Samverkarna har ”till ändamål att vara ett samverkansorgan för att utveckla
bygden”. Under 2020 har tre förfrågan om sådant stöd inkommit – de första två gällande
utställning på Ässundet – båda stöden om vardera gick till två ungdomar för att kunna ta
fram utställningsmaterial och genomföra sina första utställningar (någonsin). Den tredje var
kostnad på lokalmedborgares initiativ för att snöröja isen från Lindholmen till Ässundet.
Dessa tre bifölls av styrelsen.

Aktuella medlemsförmåner – kommunicerat på vår hemsida:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genom föreningen var med och påverka och utveckla Glanshammarsbygden
Delta på medlemsmöten
Delta gratis med marknadsstånd vid Kulturglädje och Julmarknaden
Hjälp med att sprida reklamblad och broschyrer i anslutning till föreningens
arrangemang
Gratis reklam på hemsidan gällande Varor, Tjänster och Evenemang
Ta del av medlemsbrev via e-post med information om viktiga händelser, 4-6 st/år
Subventionerade kurs-/deltagaravgifter vid arrangemang
Använd oss som bollplank kring hur just din verksamhet kan utvecklas
Hjälp med korrekturläsning av projektansökningar och liknande

Glanshammar den 17 mars 2021
Styrelsen
Samverkarna i Glanshammarsbygden
www.glanshammar.info
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