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  Utsikt från vårt kontorsfönster nyårshelgen 2009/2010.                 Foto: Jan-Erik Jansson 

     Regnbåge mitt i smällkalla vintern? Ja, det var vad många upplevde under nyårshelgen.  

     Vi har fått fenomenet förklarat och har döpt det till Isbåge eller Kristallbåge. Luften är         

     mycket kall, minus -20 grader. Från den öppna älven stiger varm luft upp. Det blir  

     kondens, som fryser till iskristaller, som sedan faller och regnbågsfenomenet uppstår. 

 



Styrelsen för Ovansjö Bygdeförening får härmed lämna följande berättelse för 
verksamheten under år 2009. 

 

Styrelse. 

Styrelsen har under året bestått av: Ordförande: Tommy Sunnanängs, Kassör: Ingrid 
Svanberg, Sekreterare: Mats Fallbäcken, ledamöter: Sonja Haugen Svedbo, Tage Bengtsson 
och Lena Fallbäcken. Suppleanter: Karin Danielsson och Eva-Barbro Anderson. 

 

Revision.  

Revisor: Gunde Rehn, Revisorssuppleant: Inga Jansson. 

 

Valberedning 

Vakant 

 

Medlemmar. 

Föreningen har under 2009 haft  273  stycken medlemmar. 

 

Ekonomi. 

Föreningens ekonomi framgår av den rapport som vår kassör Ingrid sammanställt. 

 

Dokumentationsgrupp. 

När nya bokprojektet blev beslutat i höstas bildades en dokumentationsgrupp, som 
förutsättningslöst skulle jobba med att samla foton och dokumentera. Deltagandet skulle ske 
på egna villkor utan krav och ansvarstagande. Vill man bara vara med och lyssna eller se på 
kort är det ok. Gruppens deltagare kommer huvudsakligen från gamla projektgruppen men vi 
har glädjande hälsat Arne Carlsson och Knut Tidlund välkomna i gruppen. Varje träff avslutas 
med att vi gemensamt tittar på nyinkomna foton. 

 

Möten. 

Styrelsen har under året haft sex stycken sammanträden 17/2, 30/3, 10/6, 7/9, 14/10 och 3/12. 
Dokumentationsgruppen har haft tre träffar. 7/9 3/11 och 3/12.   Styrelsens beslut framgår av 
protokoll och dokumentationsgruppens av mötesnoteringar.                                         

 

 



 

Verksamheten under 2009 

 

Nytt projekt  - - - -  Ovansjö Bildarkiv 

För att fastställa verksamheten under 2009 beslutades den 17 februari att vi skall samla alla 
våra bilder i ett stort arkiv, vi startade Projekt Persondokumentation. Genom att digitalisera 
alla kort, identifiera dem och dokumentera så gott det går och sedan lägga allt i strukturerade 
datamappar skulle vi få ett stort bildarkiv - - Ovansjö Bildarkiv. Vi började med de äldsta s.k. 
kartongkorten och det jobbet tog större delen av året i anspråk. 

Egen lokal - - - -   Datautrustning. 

Efter förhandlingar med kommunen kunde vi under våren få tillgång till en egen lokal. 
Centralt i Sysslebäck finns lokalerna, ett datarum och ett mötesrum, som passar oss perfekt. 
Tack vare tillgången till lokalerna kunde vi så köpa in komplett datautrustning med skrivare 
och skanner. Ytterligare inköp som t.ex. kontorsmöbler och dokumentskåp har också gjorts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Jan-Erik jobbar vid datorn 

Bidragsanställd - - - -  Nytt bokprojekt 

I höstas kontaktades arbetsförmedlingen med frågan om möjligheten att få en bidragsanställd. 
Tanken väcktes mot bakgrund av att vi nu hade en komplett datautrustning som skulle kunna 
utnyttjas på ett bättre sätt. Arbetsförmedlingens svar var positivt och sedan 1 oktober finns 
Jan-Erik Jansson hos oss som praktikant. Vi skaffade ett tryckprogram där Jan-Erik fick börja 
med att lägga in utvalda fotoporträttbilder från Ovansjö Bildarkiv. Av bara farten hade vi så 
startat ett nytt bokprojekt. Jan-Erik jobbar nu vidare med foton från nyare tider. 



 

Arkivens Dag. - - - -   "På liv och död" 

Tack vare föreningen genomfördes Arkivens Dag i Sysslebäck den 14 november. Vi tog 
initiativet och hade huvudansvar för dagen. Vi visade en fotoutställning med Ove Jonssons 
bilder och en egen utställning med dagens tema "På liv och död". Detta plus Röda Korsets och 
räddningstjänstens deltagande blev uppskattat. Trots sämsta tänkbara väder med snöslask och 
regn kom det ett 60-tal besökare som lät sig underhållas av Pelle Svedbos 
dragspelsunderhållning och gott kaffe med dopp.  

 

Anders Brandel och Emil Rimnäs från Räddningstjänsten 
visade IVPA utrustning, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gamla dopklänningar visades på Arkivens Dag. 



            

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

        Del av fotoutställningen "Ove Jonssons djur- och naturbilder" när den visades på biblioteket.   

                                                                           

  Fotoutställning - - - -   Djur- och naturbilder. 

Denna utställning med utvalda bilder på djur och natur ur Ove Jonssons arkiv visades först på 
Arkivens Dag den 14 november. För att fler personer skulle få möjlighet att se utställningen 
flyttades den sedan till biblioteket i Sysslebäck där den visades hela december över jul och 
nyår och förlängdes sedan till januari månad ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Finnkulturcentrums Tellervo Zetterberg med Ovansjöboken  på bokmässan i Karlstad. 
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