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Orvar Persson, Alingsås

Den l januari hade föreningen 199 personliga medlemmar plus en medlemsförening.

Den 31 december hade föreningen 211 personliga medlemmar plus en medlemsförening.

Under året har ett antal medlemmar lämnat föreningen 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 12 personliga medlemskap. Omläggningen 2017 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 varit en bra plattform för rekrytering av nya medlemmar.

-

Sammanträden och möten

Under året har styrelsen haft nio 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 gjort värdefulla arbetsinsatser.

Årsmötet hölls i Parkens restaurangbyggnad den 11 april i närvaro av 28 medlemmar och är också
protokollfört. Till "räkrnackan" som serverades efter mötet underhöll "Arvid & Peije" med musik.



Medlemscirkulär

Styrelsen har under året skickat ut 4 st. medlemscirkulär med aktuell information inklusive kallelse
till årsmötet. Information om föreningens verksamhet finns även på föreningens hemsida och på
Facebook.

Genomförda aktiviteter

Utöver ovan nämnda årsmöte har följande program i föreningens regi genomförts:

28/4 Tipspromenad med start och mål i Parken. Priserna var skänkta av ICA-Maxi

26/5 Storbandskonsert med dans. Edmonds Big Band bestående av 17 musiker och två vokalister
stod för musiken. Evenemanget som genomfördes i samarbete med Föreningen Jazz i
Alingsås och med marknadsföringshjälp av SPF Hjorten lockade tyvärr bara ca 60 deltagare.

15/6 British Motor Meet med drygt 40 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 som också var en officiell del
av"Potatisfestivalen".

23/6 Traditionellt midsommarfirande med ca 4 000 besökare i parken. Alingsås Sparbank sponsrade
vinsterna i "fiskdammen".

Måndagarna 12 och 19 augusti hölls allsångskvällar med Gubes Duo som allsångsledare. Det
var fri entre som en återbäring för flitigt spel på chokladhjulet under säsongen. Ca 90 besökare
kom första måndagen och ca 110 andra gången.

27/9 Då var föreningen en aktör i finalen av Alingsås 400-års jubileum med programmet "Framtid
och Nostalgi möts i Alingsåsparken. Alingsås kulturskolas elever deltog med
underhållningsmusik, Conny Brodin spelade gammaldans i "Gluggen och när den avslutades
vidtog ett ungdomsprogram med liveband och uppvisning i afrodans. l dansrotundan spelade
"Mogna män"dansmusik för "mogen danspublik". Eftersom programmet ingick i stadens 400-
årsfirande var det fri entre och programmet drog totalt ca 350-400 personer av olika åldrar till
Parken

2511O Halloweenfest för barn 9-13 år med pristävling för ruskigaste utklädsel. Priserna hade skänkts
av olika företag i Alingsås. Prisbordets sammanlagda värde var ca. 4 200: - kr. För ljud- &
ljusanläggningen svarade Leja Ljud Trollkarlen Rufus gav en föreställning och elever från
Alingsås Kulturskola höll en dansuppvisning och därefter en workshop i dans för de 85 barnen
som kommit. Alingsås Sparbank sponsrade genom att betala barnens entreavgifter.

7112 Julbord i restauranglokalen för medlemmar med gäster. 45 personer deltog. Maten
levererades av Sollebrunns Värdshus. Ingvar Helgesson från Herrljunga underhöll med
julmusik. Festen besöktes även av Alingsås luciatrupp.

Övrig verksamhet

24/4 var styrelsen och andra medlemmar och monterade ned skyddstäckningen vid chokladhjulet och
satte upp Parkens "lagbok" som förvarats inomhus under vintern.

13/6 hölls en städdag i Parken då flera ur styrelsen samt andra medlemmar hjälpte till. Riksbyggen
medverkade med personal och trädgårdsmaskiner som en sponsringsåtgärd för att Alingsås skall ha en
välskött folkpark. Även andra företag har på olika sätt sponsrat verksamheten.

I samband med återställning av lokalen efter halloweenfesten den 25/10 sattes skyddsskivorna för
spelhjulet upp och parkens "lagbok" togs in för vinterförvaring den 28/1 O.



Representanter för styrelsen har även haft ett antal möten/samtal 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. Även lotteriverksamheten vid British Motor Meet och midsommarfirandet har genererat
inkomster.

l början av året tecknade styrelsen en tvåårig överenskommelse med Kultur & Utbildnings-
förvaltningen. Överenskommelsen innebär att under 2019 respektive 2020 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 aktivitetsbidrag villkorat av att arrangemangen
genomförs utan entreavgifter. Arrangemang av storbandskonsert ingår även i överenskommelsen.
Bidragets storlek framgår av den ekonomiska redovisningen.

Lokaltidningarna i Alingsås har vid olika tillfållen haft reportage från genomförda aktiviteter och vi
noterar med tillfredsställelse att TV4 använde Parken för inspelning av tävlingsmoment i TV-serien
"Allt för Sverige".

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. Under våren fårdigställdes en välbehövlig upprustning och ombyggnad
av cafelängan som nu fått ett nytt kök, nya toaletter samt en omklädnings- och paus lounge och
duschrum för orkestrar och artister. Även restaurangbyggnaden har fått en utvändig uppfräschning
genom att rötskadade brädor bytts ut och målats. Dock har det ibland läckande taket ännu inte
åtgärdats. I "Gluggen" har två värmepumpar installerats vilket bl.a. gör att användningssäsongen kan
förlängas.

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.

För att kunna uppträda som en tung intressegrupp för Parken är det av vikt 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 gällt fr.o.m. 2017, d.v.s. 150: - kr per hushåll har medfört en ökning av
medlemsantalet. 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.

Alingsås i februari 2020

Till sist vill styrelsen rikta ett tack till parkarrendatorn Jan Persson med familj för ett gott samarbete.
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