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Medlemmar
Den 1 januari hade föreningen 129 personliga medlemmar.
Den 31 december hade föreningen 171 personliga medlemmar plus en medlemsförening.
Under året har ett antal medlemmar lämnat foreningen medan nya tillkommit. En medlem har tyvärr
avlidit. Medlemmar som lämnat föreningen har som orsak angett åldersskäl eller engagemang i
andra föreningar, I några fall har styrelsen beslutat om uteslutning p.g.a. obetald medlemsavgift.
Trots detta kan vi notera en nettoökning av medlemmar med 42 personliga medlemskap plus det att
i böljan av året anslöt sig Alingsås Hembygdsförening. Omläggningen till att medlemsavgiften
150: - kr. täcker alla personer i ett och samma hushåll har varit bidragande till en god nettoökning
av antalet medlemmar. De föreningsaktiviteter som beskrivs på annan plats i denna berättelse har
också varit en bra plattform for rekrytering av nya medlemmar.

Sammanträden och möten
Under året har styrelsen haft tio protokollförda sammanträden plus ett stort antal arbetsmöten till att
förbereda, genomföra och efterarbeta de aktiviteter som genomförts under året samt annat arbete i
föreningens intresse. I förberedelse, genomförande och efterarbete till de olika aktiviteterna har
styrelsen haft god hjälp av ett antal medlemmar som hjälpt till.
Årsmötet hölls i Parkens restaurangbyggnad den 27 april i närvaro av 30 medlemmar och är också
protokollfört.
Medlemscirkulär
Styrelsen har under året skickat ut 5 st. medlemscirkulär med aktuell information plus fyra Bcirkulär. B-cirkulär går endast ut till medlemmar som anmält E-postadress.
Genomförda aktiviteter
Utöver ovan nämnda årsmöte har följande aktiviteter i föreningens regi genomförts:
9/4
Tipspromenad för allmänheten. Priserna i form av presentkort var skänkta av ICA-Maxi.
13/5 Storbandskonsert med dans. Edmonds Big Band bestående av 17 musiker och två vokalister
stod för musiken.
17/6 British Motor Meet med ca 30 bilar av brittiskt fabrikat. Olika märken och årsmodeller plus
ett tiotal motorcyklar deltog. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Alingsås
Motorveteraner. Sahls Bil i Alingsås sponsrade evenemanget.
23/6 Traditionellt midsommarfirande med över 3 000 besökare i parken. Alingsås Sparbank
sponsrade vinsterna i "fiskdammen".
10/9 Tipspromenad för allmänheten. Priserna i form av presentkort var skänkta av ICA-Maxi.
2711O Halloweenfest för barn 9-13 år med pristävling för utklädsel. Priserna hade skänkts av olika
företag i Alingsås. Pris bordets sammanlagda värde var ca. 3 500: - kr. För ljud- &
ljusanläggningen svarade Jonas Fransson. Trollkarlen Rufus gav en föreställning och
Kulturskolan utförde en dansuppvisning. Alingsås Sparbank sponsrade genom att betala
barnens entreavgifter.
3/12 Julbord i restauranglokalen för medlemmar med gäster. Drygt 50 personer deltog. Maten,
som var mycket uppskattad, levererades av köket på Hjälmareds Folkhögskola. Ingvar
Helgesson från Herrljunga underhöll med sitt dragspel. Alingsås Krönikerspel uppförde en
uppskattad tablå ur Söderkåkar och festen besöktes även av Alingsås luciatrupp.
Tyvärr fick den medlemsfest som skulle hållits den 11 nov. ställas in på grund av för få
deltagare
Övrig verksamhet
4/4 var styrelsen och andra medlemmar och monterade ned skyddstäckningen vid chokladhjulet och
satte upp Parkens "lagbok" som förvarats inomhus under vintern
Under veckorna 25-27 arbetade fyra ungdomar i Parken i form av kommunalt feriearbete. Både
medlemmar ur styrelsen och andra föreningsmedlemmar turades om att finnas med som
arbetsledare. Arbetena var främst lagning och målning av trästaket, målning aventrebodarna och
rensning i rabatter och grönytor samt återmontering av lossnade skifferplattor på fontänbrunnen
Styrelsen har även med hjälp av andra medlemmar haft flera arbetsmöten gällande för- och
efterarbete till de olika evenemangen och grovstädning av grönytor i Parken. Inför
midsommarfirandet sponsrade företaget 7-fast med personal och maskiner för att Parkens olika ytor
skulle vara rena och inbjudande. Även andra företag har på olika sätt sponsrat verksamheten.
Styrelsen har även haft ett antal möten med såväl kommunala politiker som tjänstemän i syfte att
främja de intressen föreningen verkar för.

Under mogendanskvällarna i Parken och vid föreningens egna aktiviteter har både
styrelsemedlemmar som andra föreningsmedlemmar hållit igång det gamla chokladhjulet vilket
genererat viss inkomst till föreningen. Inkomsterna har gjort att föreningen kunnat köpa in ny
fontänpump och grästrimmer samt divandra verktyg som behövs i arbetet med att hålla Parken i
vårdat skick.
Den 30/1 O var styrelsen med hjälp av andra medlemmar och satte upp skyddstäckning av
plywoodskivor framför chokladhjulet. Många andra arbeten som här ej kan radas upp har också
utförts.
I början av året tecknade styrelsen en tvåårig överenskommelse med Kultur & fritidsförvaltningen.
Överenskommelsen innebär att under 2017 respektive 2018 åtar sig föreningen att arrangera två
tipspromenader, British Motor Meet, midsommarfirande, och Halloweenfest för barn. För detta
erhåller föreningen ett fast belopp resp. år i aktivitets bidrag villkorat av att arrangemangen
genomförs utan entreavgifter. Bidragets storlek framgår av den ekonomiska redovisningen.
Lokaltidningarna i Alingsås har vid olika tillfällen haft reportage från genomförda aktiviteter.
Slutord
Genom att vår förening visat initiativförmåga och handlingskraft i arbetet med bevarandet av
Parken samt att lyfta fram dess potential och roll i Alingsås kulturliv har Alingsåsparkens
Kulturförening vunnit allt mer respekt bland tjänstemän och politiker i staden. Från att vara en park
i förfall har det satsas på underhållsåtgärder även om 2017 i stort sett varit ett pausår i den frågan.
Det är viktigt att föreningen kan fortsätta att vara en tung påtryckargrupp gentemot kommunen i
syfte att Parken inte glöms bort eller nedprioriteras av beslutsfattarna. En viktig uppgift för
styrelsen under 2018 är att bevaka frågan om igångsättandet av ombyggnaden av cafelängan.
Byggnaden har genom bristande underhåll omfattande rötskador.
För att kunna uppträda som en tung intressegrupp för Parken är det viktigt att föreningen
representerar många medlemmar. Medlemsvärvning är därför en lika prioriterad uppgift för både
styrelsens ledamöter som varje enskild medlem. Den ändring av medlemsavgiften som beslöts vid
årsmötet 2016 och som gäller för 2017, d.v.s. 150: - kr per hushåll har medfört en ökning av antalet
medlemmar. Det är glädjande att även ett antal alingsåsare "i förskingringen" vill vara medlemmar
för att stödja föreningens strävanden. Den medlem som i Sverige bor längst bort finns i Umeå.
Till sist vill styrelsen rikta ett tack till parkarrendatorn Jan Persson med familj för ett gott
samarbete.
Alingsås i mars 2018
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