KALLELSE TILL ÅRSMÖTE och
Verksamhetsberättelse 2012 för Föreningen Hedesunda Silvergruvor
Möten/styrelsen
Styrelsen under året har bestått av Sven-Olof Eklund (ordf.), Elise Hovanta (sekr.), Owe
Lindholm (kassör), Kari Friman, Axel Dahlberg och Peter Åström. Styrelsen har haft 3
styrelsemöten och ett årsmöte samt ett arbetsmöte.
Föredrag/visningar
En visning av gruvan hölls för en journalist från Norra Upplands annonstidning, vilket
resulterade i ett helsidesreportage om gruvföreningen. Ett föredrag hölls vid Torgdagen den 4
augusti.

En lång artikel om Brunns silvergruvas historia och utforskningen av denna fick plats i
Föreningen Bergslagsarkivs årsskrift för 2011-2012.
Arkivforskning
Under året har arkivforskningen fortsatt genom fortsatt genomläsning av gruvregister på
Landsarkivet i Uppsala, i Bergmästarämbetets handlingar. Ingen ny information har
framkommit på de fem heldagsforskningarna. Arkivforskningen fortsätter.
Visualisering och återställande m m
Medlen från Leader Nedre Dalälven och Gävle kommun har gått till återställande och
visualisering. En pump med automatisk kännare har monterats i gruvan, som på så sätt kan
hållas tom på vatten. Planeringen av ljussättningen blev fördröjd på grund av fördyrade
kostnader för övriga investeringar i anslutning till återställandet av marken runt gruvan.
Parkbänkar och en gatlykta som skänkts av Gävle kommun, har kommit på plats invid den
nya lilla ek som planterades istället för den stora, delvis ruttna, ek som vi tog bort inför arbetet
med själva grävningen.

En skylthållare i lackerat järn tillverkades och finns på plats invid gruvhålet. Här ska
finnas information om gruvans historia. En träskylt med litet tak gjordes för sponsorernas
skyltar.
Kommande arbeten vid gruvan är att gruvhålets ljussättning slutföres och att
sponsorskyltarna kommer på plats.
Framtiden
Under innevarande år kommer Brunns silvergruva och området kring gruvan att färdigställas
enligt den plan som beslutades för 2 år sedan. Därmed kommer projektet med att utforska och
dokumentera Brunns silvergruva att vara slutförd för den här gången. Gruvan skall därefter
förvaltas och förhoppningsvis vara en samlingsplats och turistattraktion för Hedesunda.
För Föreningen Hedesunda Silvergruvor finns det i detta en uppenbar risk att intresset och
engagemanget kommer att minska och därmed riskera framtida förvaltning och utveckling av
gruvområdet.
Ett förslag som kommit i upp styrelsen är att föreningen skall bredda sin verksamhet och
omformas till en lokal kulturhistorisk förening, med inriktning på historieforskning. Styrelsen
har därför lagt fram ett förslag till årsmötet och begärt att medlemmarna ska ta ställning till
om föreningens stadgar skall ändras. Förslaget innebär att ändra namnet på föreningen och
föreningens ändmål, d.v.s. paragraf 1 och 2 i Föreningen Hedesunda Silvergruvors stadgar.
Kallelse till årsmöte
Föreningen Hedesunda Silvergruvors årsmöte sker den 29 april kl 19.00 i Hedesunda Gym,
S. Gävlevägen 41, Hedesunda.
Förslag till stadgeändring
§1. Namnet på föreningen
Hedesunda Historiska Förening.
§2. Föreningens ändamål
Föreningens mål är att främja och stimulera intresset för historia och öka forskningen och
dokumentationen. Kunskapsförmedlingen genom föreningen sker med vandringar,
föreläsningar och publikationer.
För Föreningen Hedesunda Silvergruvor genom dess sekreterare, Elise Hovanta

