
 

Verksamhetsberättelse 
2021 

Föreningen Hedesundavävarna 

Föreningen har som ändamål att stödja, utföra och föra vidare den 
estetiskpedagogiska verksamhet som startades av konstnären Birger Forsberg i Hedesunda 
1965. Det är föreningen som organiserar och genomför Skaparbyns olika evenemang och 
verksamheter.  

Föreningen organiserar aktiva medlemmar och till för dem som genom delaktighet vill 
stödja verksamheten. Medlemmar i föreningen har tillgång till hela Hedesundavävarnas 
programutbud. 
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Under 2021 har styrelsen bestått av: 

 

Magdalena Sandberg  ordförande 

Åke Hillström   sekreterare 

Matilda Orrling  kassör 

Bie  Erenurm   ledamot 

Ulla Brink   suppleant 

Bernt Åman   suppleant 

Robin Walraven  suppleant 

 
Styrelsen har haft styrelsemöten den 10 jan, 24 jan,  

7 feb, 28 mars, 18 april, 2 maj, 5 juni, 24 aug, 5 okt och 
2 dec. 

Planeringsmöten den 21 feb, 7 mars och 28 okt. 

Årsmöte den 24 april. 

Styrelsens sammansättning 

Medlemsavgiften  
har varit minst 100 kr för vuxna 
och 50 kr för barn. 
Antalet medlemmar har uppgått 
till 90 st. 
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Sommaräventyr på Skaparbyn 
Det var många barn som fick spännande sommarminnen. 

1

Under sommaren 2021 hade vi flera roliga 
läger. Till skillnad mot tidigare år så hade vi i år 
endast ”sova över-läger”. De riktade sig till barn 
från 7 år. 

Sommarläger  

v.24 anordnades ett skapandeläger där barnen 
fick prova på olika sorters skapande i lera, 
textil, gips och målning. Lägret avslutades 
med en konstutställning som anhöriga fick ta 
del av. Ledare var Elisabeth pant och Camilla 
Marcus. Till lägret anmälde sig 25 barn och 
blev därmed fullt. 

v.27 var det dags för dans och musikläger. 
Lägerdeltagarna fick hålla på med dans, sång 
och gitarr, skriva låtar och avslutningsvis göra 
ett uppträdande sista dagen för föräldrar och 
anhöriga. Ledare för dansen var Siri Lingvall 
och för musik Matilda Orrling och Åke 
Hillström. 

2

v.29 hade Kulturakademien i Älvkarleby ett 
läger för dans, musik och skapande. De hade 
egna ledare men där Föreningen 
Hedesundavävarna hjälpte till under 
kvällarna. 

v.30 så slog vi ihop två läger till ett. Det var 
djurlägret och fotolägret. Det visade sig bli 
lyckat och barnen fick prova på både foto och 
ha mysigt med djuren. Det fanns hästar, höns, 
kaniner, marsvin och en get som barnen fick 
lära sig mera om. Sofie Schelin kom och hade 
en lite uppvisning med sina olika hundar. 

v.31 var det sista lägret och som hade 
cirkustema. David Hammarberg var ledare 
och lärde barnen många roliga cirkusnummer 
som de sedan visade upp i en föreställning 
sista dagen. 

Totalt deltog 87 barn på lägren. 
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Den 3 juli gästades Skaparbyn av Tomas Di Leva. En liten intim föreställning där 
publiken och artisten kom nära varandra. Många passade på att få lyssna på livemusik 
då Covid 19 härjat ett tag och större konserter varit omöjliga. Di Leva spelade många av 
sina gamla låtar och provade även nya på publiken. En mycket uppskattad 
sommarkväll.  

Städdag 

Den 8 maj samlades en trogen skara för att städa in sommaren på Skaparbyn. Stugorna 
och storstugan storstädades och på utsidan plockades och fixades det efter vintern. 
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Vill du som medlem vara med och 
hjälpa till är du hjärtligt välkommen. 
Det kan vara allt ifrån att hjälpa till 
någon timme som att följa med barnen 
och bada på lägren, till att vara med i 
styrelsens arbete med planering av 
verksamheten. All hjälp är värd guld. 
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När du tillbringar tid på Skaparbyn 
märker du det stora intresset för 
byggnaden och dess arkitektur. Under 
sommaren kommer det en strid ström 
med människor, alla lika 
förväntansfulla inför mötet med 
byggnaden och alla lika imponerade 
efteråt. Skaparbyn lämnar ingen 
oberörd! 

Styrelsen tackar för ett fantastiskt år med många roliga (och 
stressiga) lägerdagar. Vi ser fram emot ett nytt spännande år. 

Uthyrning av Skaparbyn 
Under året har vi även hyrt ut Skaparbyn vid flertal tillfällen. Det har exempelvis varit 
ett antal rockkvällar med livemusik, yoga-retreat och olika företagsfester. Förutom det 
så har vi även hyrt ut stugorna till privatpersoner för ren avkoppling i en fantastisk 
miljö. 


