
Knutby Kulturförening 

 

Verksamhetsberättelse 2018 

Det här är Knutby Kulturförenings fjortonde verksamhetsberättelse. Vid årets slut hade 

föreningen 219 medlemmar.    

Styrelsen har bestått av: Ordförande Lena Forsman, Kassör Bo Forssell, Sekreterare Anita 

Winge.   

Övriga ledamöter: Anette Carlsson, Anette Andersson, Anne Moberg, Iréne Nygren och Sophia 

Hedqvist. 

Revisorer: Torsten Winge och Thomas Lind. 

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under året.     

  

Verksamhet 

Föreningen har under året genomfört 33 aktiviteter. 

Knutby slagverkare - en trumgrupp där de som kan och har lust att spela lite trummor ihop - 

har haft 6 träffar under våren. Gruppen är öppen för den som spelat lite trummor tidigare.  

STICKKAFÉERNA, har träffats totalt 12 gånger i Knutbygården under trivsamma former med 

plats för alla slags handarbeten, många skratt och fika. Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan 

JULGRANSPLUNDRING sön 7 januari Knutbygården 

Cirka 30 barn och 30 vuxna dansade runt granen med Lena och Lasse Haraldsson som 

lekledare. Mattias och Stefan stod för musiken. Fiskdamm, servering och besök av tomten som 

delade ut godispåsar. 

SY-LAN lör 27 januari kl 10.00-20.00 Knutbygården 

Vi prövade för första gången ett mini sy-lan (dom som kör på riktigt kör dygnet runt från 

fredag till söndag!). Vi var nio som mest och fick mycket gjort. Puffar, kuddar, mössor, väskor, 

bebistäcke och mycket mer. Symaskinerna gick för det mesta och det var riktigt avkopplande 

att få sy klart saker i lugn och ro. Medarr: Studieförbundet Vuxenskola 

ÅRSMÖTE mån 12 februari kl 19.00 Knutbygården 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Christoffer Berglund lämnade styrelsen och ersattes av 

Anne Moberg. Som ny revisor valdes Thomas Lind efter Kerstin Andersson 

KONSERT MED MIKAEL RICKFORS & TRIO X lör 17 februari kl 18.00 Knutbygården 

Väldigt finstämd och härlig konsert bjöds vi på när Mikael Rickfors & Trio X äntrade scenen. 

Väldigt roligt var även att det nästan blev fullsatt på två dagar efter biljettsläppet och när väl 

konserten gick av stapeln så var det fullt. Det bjöds på fikabuffébord och alla var mycket nöjda 

efteråt. Medarr: Musik i Uppland 

FÖRFATTARTRÄFF mån 5 mars kl 19.00 Knutbygården 

Författaren Sara Paborn berättade om sin bok Blybröllop  

 

 



 

Prova på LINEDANCE sön 25 mars kl 14.00-16.00 Knutbygården 

Linedanceföreningen Happy Feet från Uppsala kom och lärde ut några enklare danser. Ett 20-

tal personer kom och dansade 

BOKBYTARDAGAR lör 5 maj och lör 8 sept kl 11.00-14.00 utanför ICA-Knuten 

Bokbytardagarna har blivit en återkommande bokfestmed många stamgäster. Runt ett 50-tal 

besökare kom till bokborden, bytte böcker, samtalade om böcker och gladdes över idén att 

byta böcker. 

SPELMANSSTÄMMA sön 20 maj kl 12.00-16.00 Gammelgården 

I år var det riktigt varmt och soligt och alldeles underbart ute. Först allspel med Örjan 

Berglund som konferencier och allspelsledare. Sen kom Jernbrukarna upp och spelade många 

fina låtar från Sverige. Jonas Kuling skötte ljudet och då blev det världsklass förstås. Fatang 

gjorde en alldeles fantastisk konsert! Uppländsk världsmusik där bl a dervischer, kameler och 

uppländska toner blandades med slagverk som Olle Bohm skötte. Rätt som det var dök 

riksspelman Mats Andersson upp och förgyllde scenen. 

Medarr: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening, Uppsala kulturkontor  

FOTOUTSTÄLLNING SVEN-OLOF AHLGREN lör 25 augusti kl 11.00-17.00, Knutbygården 

Knutbyfotografen Sven-Olof Ahlgrens bilder visades i Knutbygården. Intresset var stort och 

lockade 130 besökare 

Utställningen var en del av dagen Väg 282 - en kul tur. 

HÖSTMARKNAD lör 22 september kl 12.00-15.00 Gammelgården 

Årets marknad hade bytt namn och hade ett mer blandat utbud och många besökare. Tolv 

försäljare sålde keramik, blommor, grönsaker, hästprylar.  

Medarr: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening  

LJUSTILLVERKNING lör 20 oktober kl 11.00-15.00 Knutbygården 

Fem deltagare slöt upp och provade på att stöpa både raka ljus och grenljus under ledning av 

Anita Winge. Nettan Andersson visade hur man gjuter ljus av bivax.  

Medarr: Studieförbundet vuxenskolan 

KERSTIN AVEMO & RICKARD SÖDERBERG ons 14 november kl 19.00 Knutby kyrka 

En alldeles, alldeles magisk kväll fick vi i Knutby med både operett-, opera- och musikalpärlor. 

Rickard Söderberg och Kerstin Avenmo gav allt tillsammans med Johan Reis som skötte 

pianospelandet. Knutby kyrka var fullsatt och vi njöt i fulla drag av den underbara musiken. 

Medarr: Almunge Pastorat och Musik i Uppland  

MEDLEMSPUB med MP:s BLANDBAND lör 17 november kl 20.00-00.00 Knutbygården.  

Bosse med bandet Blandbandet bjöd på listtoppar från flera decennier. Trevlig kväll med 37 

betalande. 

JULMARKNAD lö 8/12 kl 11-15 

Knutbygården fylldes av marknadsbord med konsthantverk, juldekorationer, bakat och mycket 

annat. Röda korset sålde korv och lotter. Svenska Kyrkan bjöd på glögg. KUF arrangerade 

tipspromenad med frågor om Knutby. Det kom drygt 300 besökare  

 

 



Finansiering av verksamheten Under året har erhållits ett bidrag från Uppsala kommuns 

kulturnämnd. Övriga intäkter har bestått av medlemsavgifter, inträden, medarrangörsbidrag av 

Svenska kyrkan i Knutby-Bladåker och Studieförbundet Vuxenskolan och sponsring av ICA och 

Thuns.  Föreningens ekonomi är stabil, se ekonomisk rapport. 

  

Marknadsföring: Under våren producerades en folder med årets program och information om 

föreningen. Den delades ut via posten till alla hushåll i Knutby. Föreningen har en 

informationstavla på gaveln till ICA-knuten (tack Kenneth och Tomas för er sponsring). 

Informationstavlan sköts gemensamt av styrelsen och aktiva medlemmar. Facebook är en 

viktig kanal och KUFs webbplats www.knutbykultur.se har under året förtjänstfullt uppdaterats 

av Moa Forssell med text och bilder från styrelse och arbetsgrupper. Övrig marknadsföring görs 

beroende av evenemang och tidpunkt. Det kan vara information till Uppsala.com, destination 

Uppsala, P4 Uppland, TV 4 Uppland, dagstidningar m fl  

 

Tack! Att samarbeta med andra är vår framgångsmodell. Det går att göra så mycket mer och 

bättre när det finns andra föreningar att samarbeta med. Vi vill därför tacka för ett gott 

samarbete under året med Uppsala Kulturnämnd, Musik i Uppland, Knutby-Faringe-Bladåkers 

hembygdsförbund, Svenska kyrkan och Studieförbundet Vuxenskolan.   

 

Knutby Kulturförening 

       Februari 2019 

   

_______________________                                  ______________________ 

Lena Forsman- ordf                                                Bo Forssell - kassör 

  

_______________________                                  _________________________ 

Anita Winge - sekr                                                  Anette Andersson 

  

______________________                                    __________________________ 

Anne Moberg                                                         Iréne Nygren 

 

_______________________                                  __________________________ 

Anette Carlsson                                                     Sophia Hedqvist 

                                       

http://www.knutbykultur.se/

