
Verksamhetsplan för Kimo Bruksektion 2022 

 

Syfte: KB-sektionen har som uppgift att tillvarata smidestraditionen vid Kimo Bruk och att 
årligen underhålla Nedre Brukets byggnader och parkområden samt vandringslederna. KB-
sektionen ordnar smideskurser och vid behov andra typer av hantverkarkurser, ävensom 
kurser inom kultur, turism och mat. Tidsresor för nejdens grundskolelever inom hantverk, 
speciellt smide och historia. Verksamheten är starkt talkobaserad och för verksamhetens 
upprätthållande och utveckling söks kontinuerligt verksamhetsbidrag eller projektbidrag. 
Eftersom Kimo Bruk är ensamt inom sin genré i nejden och därmed suveränt är det viktigt att 
dess verksamhet även långsiktigt och framdeles tryggas. Som 1700-tals järnbruk och 
betydande stångjärnsproducent med stark anknytning till Sverige både vad anskaffning av 
råvara och försäljning av slutprodukt beträffar betonas också den historiska aspekten och 
den långvariga betydelse bruket fick i en annars lantlig, agrar österbottnisk miljö. 

Verksamhet 2022: Verksamheten fortsätter enligt de senaste årens recept om förhållandena 
det tillåter. Sektionens publika huvudevenemang är Midsommarstången med program i juni, 
Bruksdag i juli med program, smide och marknad, motorcykel- och veteranbilsträffar, 
kulturkvällar kring olika teman och smideskurser i maj, juli och september.  Musei- och 
galleriverksamhet främst sommartid p.g.a. kalla utrymmen, områdesguidningar. Kimo Bruk 
är en viktig spurt- och etappstation i Botnia-Vasan som årligen skidas i februari och samlar 
närmare 1000 deltagare. Då nu Hammarsmedjans tak- och väggkonstruktioner färdigställts 
börjar planeringen av ingångsramp och inredningen i utrymmet och vår avsikt är att bygga 
en vattendriven miniatyrstångjärnshammare i utrymmet visande det arbetsskede under 
vilket stångjärn tillverkades under 1700 – 1800-talen. Kurssmedjans jordgolv förnyas och blir 
ett tegelgolv för att förhindra dammbildningen.  

Bruksektionen sammanträder 3 - 5 gånger per år beroende på aktiviteter och handhar den 
operativa ledningen av verksamheten ävensom verkställigheten av besluten inom ramen för 
årets budget. Sektionen samarbetar med övriga sektioner inom Oravais Hembygdsförening, 
övriga lokala föreningar, motsvarande finska smidesföreningar och har även samnordiska 
kontakter då det gäller Nordiska Mästerskap i smide. 

 

På Kimo Bruksektions vägnar i november 2021: 

Paul Sandström, ordf.  

 

 


