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Glad Påsk på er Alla!!
Nu kommer ett mycket försenat 
Informationsblad på vad som har 
hänt i föreningen det senaste året. 
Olyckliga omständigheter har 
bidragit till att vi inte kom ut i slutet 
av 2009.

Kulturreservatet
Renoveringarna på Bruket har fort-
satt under 2009 med den lilla dass-
längan samt takbyte och fasadmåln-
ing av kasernen Lugnet. Det blev en 
stor och omfattande renovering av 
dasslängan eftersom byggnaden var 
ganska svårt angripen av väder och 
vind under många decennier.Byg-
gnaden har även använts som för-
råd och garage i över 50 år men åter-

Bilden är från sommaren 2009 under arbetet med takläggningen.

Anslagstavlan!!!!

skapas nu exteriört i stor utsträckning, 
till som den såg ut förr i tiden, när den 
användes som dass.

Kasernen Lugnet blev mycket vacker 
med det nya tegeltaket samt ny fasad-
färg. Murstocken och skorstenarna 
renoverades för några år sedan och en 
av de tre lägenheterna har också till en 
stor del renoverats. De tre lägenheterna 
är för närvarande uthyrda.  

Bastu / Bagarstuga
Välkomna att hyra bagarstugan eller 
bastun i Grönvalls på Bruket, Marie-
berg. Pris: Bagarstugan 150:-/gång 
inkl. ved. Bastu 100:-/gång inkl. ved.

Filmkvällar 
Filmkvällarna med Lars Molin temat 
fortsätter under våren, med fyra film-
er, den sista visas den 24/4 kl. 19.30 
på Mariebergsgården.

Köjapimpel & Afterpimp
Det blir Påskpimpling i Köjaviken på 
Påskaftonen den 3/4 kl. 11.00
Afterpimp på Mariebergsgården med 
trubadurerna Rickard & Fredrik. 
Välkomna från kl. 20.00

Grillkvällar
Grillkvällarna på Mariebergsgården 
fortsätter även i sommar, onsdagarna  
30/6, 7/7, 14/7, 21/7 och 28/7. Kl. 18.00. 
Ring och anmäl er om ni vill ansvara 
för en av kvällarna.
Välkomna!

Kafé Norden
Kafé Norden på Bruket i Marieberg 
öppnar för säsongen efter Midsom-
mar.

Midsommarfirandet
Vi firar den traditionella Midsom-
marfesten vid Köja kaj, Midsomma-
raftonen kl. 14.00.
Fika finns att köpa.
Ta med blommor och blader.
Välkomna!

Hänt i byn........
Vi hälsar alla åtta nyinflyttade fast 
boende Välkomna till byn.
Om någon ev. funderar på att köpa 
eller sälja hus, kontakta gärna 
föreningen eftersom vi har bra vet-
skap om bostadsläget i byarna.

Vandrarhemmet  
Vandrarhemmet på Bruket öppnar 
som vanligt fr.o.m. april. Tänk på 
möjligheten att kunna nyttja van-
drarhemmet vid större familjesam-
mankomster m.m. 

Föreningen är fortfarande intresse-
rade av saker till vandrarhemmets 
lägenheter. Kontakta oss gärna innan 
ni kastar bort grejerna.



Mariebergs industriområde
Här kommer en summering om vad som 
händer just nu med Mariebergs gamla 
sågområde och den planerade sanerin-
gen. I stora drag innebär saneringen att 
det gamla torkhuset rivs samt att stora 
delar av marken inom industriområdet 
saneras på föroreningar.

Ni som har lokaltidningen har kan-
ske sett att kommunen har lämnat in 

Premiärresa från Köja kaj
I början av augusti 2009 anordnades 
det en resa med Ådalen III från Köja:s 
nyrenoverade kaj. Folk från de närmaste 
byarna hade gått man ur huse för att  
vara med på resan. Ett nittiotal personer 
steg på vid Köja kaj båten styrde sedan 
över till Kramfors och därifrån ner till 
Norafjärden och tillbaka. Ett flertal av 
byarnas sommargäster var även med 
på resan och vissa hade även stannat 
en vecka längre för att kunna delta. En 
fantastisk trevlig resa med god mat och 
trevligt stämning och musik. Väl till-
baka några timmar senare vid Köja kaj 
välkomnade oss några bybor som tänt 
ett flertal marschaller på kajen, ett otro-
ligt mysigt inslag i augustinattens mörk-

En vacker och ovanlig syn vid Köja kaj, här några av de 90-talet personer som är på väg ombord. Vädrets 
makter var ochså med oss på färden.

er. Kommentarerna  från de resande var 
att de önskade att färden ska bli en årlig 
tradition från Köja kaj. Vi får tacka den 
grupp innevånare i Köja som fick ideén 
att anordna resan, vi hoppas de jobbar 
vidare på aktiviteten till nästa sommar.

en ansökan om att inleda arbetet med 
sanering av dioxinerna från Marieberg. 
Under våren kommer naturvårdsverket 
att ta ställning till ansökan och då startar 
en period av projektering och upphan-
dling. Tidigast under hösten/vintern 
kommer vi att kunna se de första aktiv-
iteterna på plats. Föreningen kommer 
att informera kontinuerligt om arbetets 
framskridande och de konsekvenser 
som det innebär för byn. 

Grillkvällar sommaren 2009
Folketshus föreningen tillsammans 
med Köja Mariebergs Lokalhistoriska 
föreninga anordnade Grillkvällar under 
fem onsdagar i juli månad, det blev en 
otrolig succè. Första kvällen  började 
med dryga trettiotalet gäster och sedan 
bara ökade antalet, så på den avslu-
tande onsdagen var vi ca nittio gäster. 
Själva genomförandet gick ut på att 

frivilliga anmälde sej, gjorde inköpen, 
lagade maten och sålde grilltallrikar-
na. Det fantastiska översottet gick till 
Folketshus föreningen och driften av 
Mariebergsgården. Föreningarna har 
redan beslutat att anordna Grillkvällar 
även nu till sommaren. Frivilliga som vill 
vara med och ta hand om en grillonsdag får 
gärna höra av sej till föreningen redan nu.

Så här trevligt hade 
vi det på grillkväl-
larna på Mariebergs-
gårdens “uteterass”. 
Den här kvällen 
gästades vi av duon 
Honkey & Tonkey 
alias Anders Hög-
ström och Magnus 
Collberg.

Ordförande Mats deVahl

Årsmöte och Afterwork
Köja Mariebergs Lokalhistoriska 
förening kallar till årsmöte fredag 
den 16 april kl. 18.00 på Mariebergs-
gården. 
Välkomna till en vanlig fredags
Afterwork kl. 19.00.


