KALLELSE TILL ÅRSMÖTE och
Verksamhetsberättelse 2014 för Föreningen Hedesunda Silvergruvor
Möten/styrelsen
Styrelsen under året har bestått av Owe Lindholm (ordf. och kassör), Elise Hovanta (sekr.),
Sven-Olov Eklund, Kari Friman, Axel Dahlberg och Peter Åström. Styrelsen har haft 3
styrelsemöten och ett årsmöte samt ett arbetsmöte.
Visualisering och återställande m m
Under året har sponsorskyltarna kommit på plats på träskylten av ek, och vi vill samtidigt
tacka alla sponsorer för hjälpen med finansieringen av hela gruvprojektet så här långt.

Gruvhålet kommer att ljussättas. Med en strömbrytare på väggen lyses hela hålet upp
under några minuter, så att alla besökare kan få se hur djupt hålet egentligen är.
Informationstavlan vid gruvan kommer att komma på plats inom någon vecka. Där kan
besökare ta del av gruvhistorien från sägen till sanning. Även sammanfattningar på engelska
och tyska finns på skylten.
Som ni sett har vi fått två bänkar och en gatlampa intill gruvan, skänkta av Gävle kommun.
Inbjudande att sätta sig för en lugn stund och fundera över hur det kan ha tett sig när gruvan
var igång. Dessutom finns där den nya lilla eken som planterades istället för den stora, delvis
ruttna, ek som vi tog bort inför arbetet med själva grävningen. Självklart ska en ek ha sin plats
vid gruvan, eftersom det var eken som ledde oss på rätt spår i sökandet efter gruvan.

Föredrag/visningar m m

En lång artikel om Brunns silvergruvas historia och utforskningen av denna fick plats i
Föreningen Bergslagsarkivs årsskrift för 2011-2012. Boken finns att köpa hos Elise för 150 kr
(info@stigfinnaren.nu eller 0291-70028).
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 fyra heldagsforskningarna. Arkivforskningen fortsätter.
Framtiden
Under innevarande år kommer Brunns silvergruva och området kring gruvan att färdigställas
enligt den plan som tidigare beslutats. 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.
Hemsidan har uppdaterats och flyttats till ett nytt webbhotel, all information finns kvar.
Hemsidan hittar ni på www.brunnssilvergruva.se
Kallelse till årsmöte
Föreningen Hedesunda Silvergruvors årsmöte sker den 25 maj kl 19.00 i Hedesunda Gym,
S. Gävlevägen 41, Hedesunda.
För Föreningen Hedesunda Silvergruvor genom dess sekreterare, Elise Hovanta

