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Verksamhetsberättelse 
Föreningens adress	 c/o Peter Sjöblom, Södra Tullportsgatan 22, 742 32 Östhammar  
Föreningens org.nr.	 802 429-9862 
Föreningens plusgiro	 167 04 38-9 
Föreningens Swish	 123 226 7276 

Styrelse 
Ordförande	 	 Erik Walldén (1 år) 
Vice ordförande	 Bernt Westerlund (1 år) 
Kassör	 	 Peter Sjöblom (1 år)  
Sekreterare	 	 Siv Landström (2 år) 
Ledamöter	 	 Henrik Andersson (2), Nils-Olof  Hellman (1), Hasse Ridderstolpe (2 år)  
Suppleanter	 	 Ingela Carlén (1), Sven Jönsson (1), Lotte Borgström (2 år)  
Observatör	 	 Jacob Spangenberg 

Valberedning	 Per Ingemarsson (sammankallande), Torben Gille, Monica Wänéus 

Revisorer	 	 Karl-Fredrik Ingemarsson, Örjan Ersson 

Revisorssuppleant	 Catrin Boll 

Medlemsutveckling	 Föreningen hade vid årsskiftet 471 medlemmar. 

Vision 

Östkustens största societetshus från badortsepoken kan åter bli en levande mötesplats 
som med sin särprägel knyter samman bygdens historia med framtidens möjligheter. 
Här kan bemärkelsedagar firas och årsstämmor hållas, omväxlande med musiksoaréer 
och lokala teaterspektakel. Vi vill restaurera byggnaden till ett ursprungligare skick från 
förra seklets början då den s.k. badortsepoken spred glans och berömmelse över 
Östhammar. Vi vill genom detta skapa ett rum för alla, lika anspråkslöst och tillgängligt 
som karaktärsfullt och charmigt. 
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Aktiviteter under 2016 

Under 2016 har restaureringen igångsatts. Genom frivilliginsatser är nu norrväggen 
helt renoverad. Rötskador har reparerats, dålig panel bytts ut, gammal färg har 
målartvättats och målats i flera skikt med fastställd linoljebaserad kulör. Söderväggen 
är till stora delar renskrapad och målartvättad. Pannrummet har med hjälp av 
Skadeservice rensats och oljepannan med tank avlägsnats samt marken har sanerats. 
Vidare har pannrummet försetts med en ny murad vägg och en ny låsbar dörr. 
Samtliga fönster till norrväggen och kontorsdelen har genom frivilliga insatser 
restaurerats. Tornen har rätats upp med hjälp av RITAB-Roslagens Industriteknik AB. 
Syllar har bytts och stolpar kompletterats. Genom frivilliga insatser har grunden 
rensats från betydande mängder organiskt material. Gammalt sågspån i trossbotten 
under samlingslokalen har avlägsnats med industridammsugare hyrd av Skadeservice. 
Två värmepumpar har installerats för uppvärmning av samlingslokalen. 

Då restaureringsarbetet prioriterats har lokalerna under året endast i begränsad 
utsträckning kunnat användas för sammankomster och evenemang. 

Med hjälp av goda finansiella resurser genom mervärdesprogrammet har material 
såsom utrustning, byggställningar, virke, beslag, färger m.m. kunnat anskaffas, 
tillsammans med yrkeskunnig hjälp allt efter behov. Detta tillsammans med hängivna 
frivilliginsatser av sakkunnig byggledning, arbetsledning, snickerikunnande och övriga 
frivilliga har 2016 varit ett mycket produktivt och framgångsrikt år där föreningen gjort 
betydande framsteg i restaureringen av Källör-byggnaden. 

Under 2017 planerar föreningen att fortsätta sitt arbete genom 3 arbetsgrupper; Bygg-
gruppen som ansvarar för restaureringsarbetet, Evenemangsgruppen som ansvarar för 
planering och genomförandet av säsongens kommande evenemang samt PR- och 
Kommunikationsgruppen som ansvarar för information och annonsering kring 
föreningens verksamhet. Förutom att föreningen planerar för en sommarsäsong med 
för allmänheten trevliga evenemang kommer restaureringsarbetet att intensifieras med 
prioritet kring bärande konstruktioner och för verksamheten vitala funktioner. Då 
föreningen nu satsar hårdare på restaureringen kommer lokalen inte att hyras ut under 
året. 
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Viktiga händelser under verksamhetsåret 

Möten 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 haft ett konstituerande möte och 8 st. 
styrelsemöten. Utöver styrelsen har 3 arbetsgrupper: Byggruppen, PR- och 
Kommunikationsgruppen samt Evenemangsgruppen varit verksamma under året. 
Resultaten har kontinuerligt rapporterats till styrelsen. Vidare har möten och träffar 
hållits med kommunföreträdare, potentiella finansiärer och sponsorer, medlemmar och 
allmänheten. 

Arbetssöndagar 

Arbetssöndagar kl. 10:00 - 15:00 då alla som ville var välkomna att delta i arbetet. 
Under några söndagar serverades kaffe med hembakat bröd och ett antal guidade 
turer genomfördes. 

PR- och Kommunikationsgruppens aktiviteter under 2016 

- Annonsering, utskrifter och affischering (återkommande). 

- Mailutskick till medlemmar (återkommande). 

- Underhåll av register över medlemmars e-postadresser (återkommande). 

- Framtagande av förbättrad version av tidbok (början på året). 

- Sammanställning av tidbok (slutet av året). 

Evenemangsgruppens aktiviteter, styrelsemöten m.m., månadsvis 

jan 2016	 Ett styrelsemöte, där bl.a. beslut togs om färgsättning på huset. 

feb 2016	 Ett styrelsemöte. 

mar 2016	 Årsmöte och konstituerande möte. Möte i evenemangsgruppen. 
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apr 2016	 Ett styrelsemöte. Möte i evenemangsgruppen. Valborgsfirande med  bl.a.  
	 fackeltåg, vårtal, vårsång, brasa, lotterier, korvförsäljning, fiskdamm m.m.  
	 Mellan 500 och 600 personer deltog. 

maj 2016	 Den 2 maj inbjöds till vårdopp från brygga på Källören. Fem modiga  
	 personer deltog. Möte i Evenemangsgruppen. 

jun 2016	 Ett styrelsemöte. 

jul 2016	 6 - 10 juli ansvarade Källör för Östhammars Kulturdagar. Alla dagar med  
	 evenemang på Källör utom fredagen då det var familjedag på Sjötorget.  
	 Fokuset var på barnen med barnteater, Ballongprinsessan, trollkarl m.m.  
	 Möte i Evenemangsgruppen. 

aug 2016	 Ett styrelsemöte. Projekt “Tillsammans Etablering” påbörjas d.v.s. ett  
	 gemensamt projekt med kommunen, där kommunen anställer en  
	 arbetsledare som ansvarar för personer som på något vis behöver få  
	 erfarenhet och hjälp att komma in i samhället. Källör har en  
	 kontaktperson som genom dialog med arbetsledaren informerar om  
	 vad som behöver prioriteras i restaureringsarbetet.  
	 Möte i Evenemangsgruppen. 

sep 2016	 Ett styrelsemöte. Möten i Evenemangsgruppen. I samband med  
	 marknaden höll Källör ett Öppet Hus, med servering av Kaffe med dopp  
	 och många guidningar i huset. 

okt 2016	 Ett styrelsemöte. Upplandsmuséet har haft en utställning om badortstiden  
	 i Östhammar och Öregrund. Representanter från Källör tillsammans med  
	 byggnadsantikvarie Sverker Larsson på Upplandsmuséet höll ett föredrag  
	 på muséet om Källörs historia. Representanter från Källör deltog i  
	 framtagning av utformningen av Rådhustorget. 

nov 2016	 Möte i evenemangsgruppen. 

dec 2016	 Ett styrelsemöte. 
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Byggruppens aktiviteter under 2016 

- Arbetssöndagar där frivilliga har arbetat med att byta rötskadad panel och delar av 
syllen på norra väggen och målat med linoljefärg. 

- Lagning av rötskadade golvbjälkar i stora salen. Igenlagning av golv. 
- Utsugning av spånfyllning i delar av golvbjälklag. 

- Arbetsonsdagskvällar och arbetssöndagar där frivilliga har arbetat med 
fönsterrenovering. 

- Renskrapning av fönster och målning med linoljefärg. 
- Uppröjning och städning av material. 

- Upprensning av krypgrunden från organiskt material. 
- Två stycken luft-luftvärmepumpar levererade kraftig sponsrade och monterade av 

Rörteam i Östhammar. 
- Ommålning av gamla rektorskontoret. 

- Renskrapning av södra väggen. 
- Grundmålning av panel. 

- Ny dörr till f. d. pannrummet monterad. 
- Tornen riktade utfört av Ritab ifrån Östhammar. Förstärkning av grundläggningen 

och balkar under tornen. 
- Demontering av två stycken väggar i kontorsbyggnaden. 

- Uppföljning från 2016 års verksamhetsplan. Förändringar beror på att tillgängliga 
resurser är svårbedömda. Detta leder till att planerna förändras. 

- Luftvärme/elradiatorer. Två stycken luft-luftvärmepumpar installerade. 
- Fönster, reparation, skrapning, målning. Ca 3/4 av alla fönster är klara. 

- Fönster, nya på verandan. Avvaktar Boverkets bidragsansökan. 
- Vatten/Avlopp, driftsanpassning. Ej utfört. 

- El, driftsanpassning. Förberedelse för nya elcentraler utfört. Rivning av gammal el. 
- Panel, reparation, skrapning, målning norra sidan klar på långhuset. - Södra sidan 

skrapad och förberedd för målning. 
- Köket, utrusning - Ej utfört, omprioritering p.g.a. hyresgästförhandlingar för 

kontoren. 
- Tak, nytt falsat - Ej utfört. 

- Målning, invändigt. Gamla ”rektorskontoret” är ommålat. 
- Övrigt, röjning. Utfört. 
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Ett stort tack till alla medlemmar, sponsorer och arbetsgrupper vars 
positiva och uthålliga engagemang varit avgörande för föreningens 

framgångar under verksamhetsåret 2016. 

Framtidsengagemang på historisk grund 

····································· 
Ordförande, Erik Walldén

····································· 
Vice ordförande, Bernt 
Westerlund

····································· 
Kassör, Peter Sjöblom

····································· 
Sekreterare, Siv Landström

····································· 
Ledamot, Hasse Ridderstolpe

····································· 
Ledamot, Nils-Olof Hellman 
(avliden)

····································· 
Ledamot, Henrik Andersson

····································· 
Suppleant, Lotte Borgström

····································· 
Suppleant, Ingela Carlén

····································· 
Suppleant, Sven Jönsson
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