Verksamhetsberättelse, Kimo Bruksektion 2017
Allmän verksamhet
Sektionens verksamhet har under året fortsatt enligt tidigare mönster. Vårt uppdrag är att tillvarata
den kulturhistoriska och industriella pärla från 1700-talet som Kimo Bruk idag utgör. I triangeln
järnproduktion – järnhantering - smide ryms mycket kultur och historia och här platsar våra 3 – 4
årliga smideskurser. Övriga området med smedjor, Handens Hus och Einars café utnyttjades flitigt i
samband med olika evenemang på Bruksområdet. Museibesök och områdesguidningar under vår,
sommar och höst.

Fastigheter och underhåll

Fastighetsskötseln har som under tidigare år skötts på talko såväl på sommaren som på vintern enligt
särskild funktionärslista. Nödigt underhåll på Brukets byggnader har under året utförts. Slyröjning
kring hammarruinen utfördes med tanke på nästa års eventuella takläggning. Snedgärdesgården på
Bruksbacken förnyades helt ävensom bristfälliga skyltar och parkeringsanvisningar. Elljusspårets och
vandringsledens pausbord förnyades eller reparerades, sly röjdes och de värsta sättningarna fylldes
och utjämnades.
Evenemang och aktiviteter

Midsommarstången, smidesdag, motorcykelträffar hör till sektionens sedvanliga, årligen
återkommande program för säsongen. Oravais Församling höll två friluftsgudstjänster. Dessa
evenemang samlar vid bra väder en ansenlig publik som ger den nödvändiga inkomst som
tillsammans med bidragen utgör sektionens verksamhetsgrund. I anslutning till smidesdagen 1 juli
hölls smidesläger 30 juni – 2 juli under ledning av Niklas Svevar. I samband med smidesdagens
program avtackades mångåriga smidesläraren Einar Pollars. Ett tiotal yngre och äldre smideselever
deltog. Säsongavslutning för aktiva hölls 6 oktober på Handens Hus.
Förvaltning, bidrag och verkställighet

Kimo Bruksektion höll under verksamhetsåret 2 protokollförda möten och samlades till flera
arbetstalkon i vilka även övriga intresserade bybor deltog. Ett så stort område som Kimo Bruk med
sina många hus och omgivande parkområden fordrar en kontinuerlig tillsyn sommar som vinter. Från
Svenska Österbottens Kulturfond erhölls 2000 € i bidrag för verksamheten under året. Vörå
kommuns fritidsnämnd bidrog med 308 euro till elljusspårets underhåll.
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