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Verksamheten
Årsmötet lockade många medlemmar som kunde
se tillbaka på ett händelserikt år. Man fick även ta
del av planerna inför kommande år.
Nu väntar en intensiv period med uppsnyggning
av Gammelgården och förberedelser inför sommaren. Just nu kan du se vitsipporna i full blom.

Årsmöte
Hembygdsföreningens årsmöte var välbesökt med
drygt 40 personer. Ulla-Britt Holmér, ordförande i
Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening, ledde årsmötesförhandlingarna. Advokat Lars Östenson deltog och svarade på frågor
kring byggprojekten. Mot bakgrund av den bristfälliga hanteringen av byggprojekten beslutade
årsmötet enligt revisorernas förslag att inte bevilja
förre ordföranden och förre kassören ansvarsfrihet. Övriga ledamöter i gamla styrelsen beviljades
ansvarsfrihet liksom ledamöterna i den nya styrelsen.

Informationsträff på slottet

Syrener i ruiner, en metodisk handledning för att
inventera torpen och torparnas växter. Du kan läsa
mera om Kulturmiljövård - Det biologiska kulturarvet på www.kmmd.se

Ordförande och kassör har deltagit i en ledningsträff med Västmanlands Hembygdsförbund och
Fornminnesförening på Västerås slott.
Gunnar Häger från Stockholms läns hembygdsförbund och Skansen informerade om att göra
hembygdsgårdar tillgängliga för funktionshindrade. Vi fick veta att bidrag kan sökas hos Boverket,
kommun, landsting och länsstyrelse för att anpassa efter de regler som finns för att handikappanpassa offentliga platser.

Susanne Granlund, Västmannaarvet Hallstahammar, berättade om Sofie, ett projekt där Länsmuseets samlingar registreras och fotograferas. Delar
av samlingarna finns sökbara på internet
www.vastmanlandslansmuseum.se
Klicka på Sök i Samlingarna nere till
vänster.

Ann Österberg från länsförbundet informerade om
Säker hembygdsgård, ett program inom Hembygdsförsäkringen där åtgärder ger rabatt på försäkringen.
Inom hembygdsrörelsen i landet pågår flera olika
projekt. Hembygd på schemat ett rollspel med
tidsenliga kläder och händelser för att levandegöra
historien.
POM, programmet för odlad mångfald, är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja
våra kulturväxter. www.pom.info
Västerfärnebo Hembygdsförening
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Vårfint på Gammelgården

färnebo och Fläckebo och kom till Bygdegården
(bakom Västerfärnebo skola) torsdag 14 maj
klockan 19.00-21.00. Vi hjälps åt att identifiera
personer och motiv. Vi har skanner på plats så att
du kan ta bilderna med dig hem igen. Om du inte
har möjlighet att komma, men har bilder du vill
dela med dig av kan du kontakta: Ingmari Ekman
tel. 74 03 95.

Vi krattar och städar på Gammelgården lördagarna 9 maj, 16 maj
och 23 maj klockan 9.00-13.00.
Tag med matsäck och kom den tid
du har möjlighet. Alla insatser är
värdefulla. Hembygdsföreningen
bjuder på kaffe och håller med
redskap. Kontaktperson: Erik Pettersson tel. 74 05 32.

Öppet styrelsemöte
Öppet styrelsemöte för alla medlemmar genomförs torsdag 28 maj klockan 19.00-21.00 i Bygdegården.

Bilder till Svartåkalendern 2010
Det är redan dags att planera inför nästa års Svartåkalender. Ta med dina gamla bilder från Väster-

En Färnbogård?

Arbetsgrupper
För att verksamheten ska fungera behöver många
personer bidra med insatser i olika sammanhang.
Våra arbetsgrupper har olika ansvarsområden,
t.ex. byggnader, inventarier, programplanering
och medlemsinformation. Nu till sommaren behövs särskilt hjälp med gräsklippning, lotterier,
servering och annat kring arrangemangen. Att delta i aktiviteter är ett bra sätt att lära känna varandra och göra en insats för bygdens gammelgård
och hembygdsförening.

Kontaktpersoner för arbetsgrupperna är:
Byggruppen: Lasse Pettersson, 703 32.
Inventariegruppen: Erik Pettersson, 74 05 32.
Lotterigruppen: Gun-Britt Isaksson och Lars Östlund, 700 52.

Lotterier och vinster

Byggprojekten

Vinsterna vid Gammelgården skall vara mer attraktiva och till och med vara en av anledningarna
till att man gör ett besök en sommarkväll. Vi
kommer att få vinster från flera företag på trakten
och i Sala som ställer sig positiva till vår propå
om detta. Vi skall se till att öka intresset för inköp
från lokala leverantörer i Färnbo och Sala.

Enligt överenskommelsen mellan Sala kommun
och Hembygdsföreningen har fyllningen i logen
med kalkstenspulver eller sylta schaktats bort.
Högtrycktvätt med hetvatten samt sprutning med
mögelmedel har gjorts. Därefter har återfyllning
av kapillärbrytande stenmaterial gjorts. Ny dränering har gjorts runt logen och ned mot åslänten.
Sala kommun kommer att reparera taket och göra
en del förstärkningar i stommen samt plåtarbeten
vid dörrar och fönster. Hembygdsföreningen
kommer med ideella krafter att iordningsställa
golven för att därefter låta en entreprenör gjuta
betonggolv.

Uthyrning av Gammelgården
Kaffestuga, loge och toalett kan hyras för privata
arrangemang, ca 100 personer. Kostnad 600 kronor. Kontaktperson: Erik Pettersson tel. 74 05 32.

Anta utmaningen – sticka en tröja
Inför 10-årsjubileet på Konst- och Hantverksrundan vill Hembygdsföreningen satsa på
textil tradition i ny tappning. Du stickar en tröja som du namnger och lämnar
in till Ingmari Ekman. Bidragen ställs
ut på Gammelgården 8-9 augusti 2009.
Besökarna röstar fram en vinnare bland tröjorna.
Vinster delas ut till både röstande och segrare.

Västerfärnebo Hembygdsförening

När det gäller toalettbyggnaden pågår diskussioner med kommunen om att vidta helt radikala lösningar som vi återkommer till.
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6/6 Nationaldagsfirande

Kuoppala. Fiol, nyckelharpa och folkvisor.
www.viltstrak.se

Kl 15.00 Årets högtidstalare är Sven-Olov Karlsson, författare till bl a "Italienaren" och "Amerikahuset". Dessutom medverkar trubaduren Dan
Viktor och Västerfärnebo Dragspelsklubb.
www.svenolovkarlsson.se
www.danviktor.com

25/7 Färnboparaden

18/6 Midsommarstången kläs

Kl 11.45 Årets stora musikarrangemang är Färnboparaden i samarbete med Västerfärnebo Dragspelsklubb. Denna gång medverkar bl a Roland
Cedermark utsedd till Årets dragspelare 2008 av
Sveriges Dragspelare Riksförbund, Rotharrys från
Dalarna. Inge Thorsson & Hovkapellet. Nyckelharpstrion Harpya, Frida Andersson, Josefin Berglund och Kerstin Andersson spelar musik bl a från
Västerfärnebo samt mängder av andra musikanter.
Buskspel på logen under kvällen.
www.roland-cedermark.se
www.rotharrys.com
www.svartadalen.nu/sevardheter/dragspel.shtml

Kl 15.00 Kom och var med när vi förbereder årets
midsommarfirande!

29/7 Färnbotoner med Kilbolaget

17/6 På stället marsch
Kl 19.00 Förstklassigt framträdande av Hemvärnets Musikkår från Borlänge som är Sveriges nu
äldsta verksamma statscermoniella musikkår under namnet Kungliga Dalregementets Musikkår,
och kända från Vaktparaden vid Stockholms Slott.
www.hemvarnet.se/hvmk_borlange

Kl 19.00 Mia, Lelle, Ellinor, Per och Sven spelar
svensk folkmusik på durspel, dragspel, nyckelharpa, gitarr, flöjt och autoharp. Mia och Lelle hittar
du på YouTube www.youtube.com

19/6 Midsommarfirande
Kl 15.00 Traditionellt midsommarfirande för hela
familjen. Kl 16.00 leder Anne-Lie Hedberg och
Kristina Kihlström lekarna kring stången. Därefter
uppträder Ängsklockans dansare från By.

5/8 Jubileumsdrag på hemmaplan
30-årsjubilerande Västerfärnebo Dragspelsklubb
avslutar årets sommarprogram.

24/6 Dragspelets lockande ton
Kl 19.00 En helkväll med Dragspelsklubben Sätrabälgarna från Stockholm.

8-9/8 Konst- och Hantverksrunda
Helgen 8-9 augusti kl 10-16 arrangeras Konstoch Hantverksrunda i Västerfärnebo och Fläckebo. Arrangemanget som i år firar 10-årsjubileum
är en rik natur- och kulturhistorisk upplevelseutflykt med besök på ett 20-tal stationer.

1/7 En kulturgård
nära dig håller öppet hus
Kl 19.00 Bekanta dig
med vår Gammelgård
när vi gläntar på
dörren till bygdens
historia och kulturskatter.

På Västerfärnebo Gammelgård möter du bl a
smederna Gunder Hägg och Mikael Wilhelmsson
i arbete, Dalahästar tillverkas. Utställning av
stickade tröjor. Visning av Gammelgården.
Bygdeband stannar till på sin resa genom landet
och demonstrerar släkt- och hembygdsforskning
lördag kl 13-17.
www.svartadalen.nu/sevardheter/konst.shtml

8/7 Lokalproducerat
& välproducerat
Kl 19.00 Folk- och
jazzinspirerad sång och musik med traktens egna
talanger, Sofia Hillbom med vän.

Försäljning

Kl 19.00 Håkan Persson med ett gäng unga lokala
förmågor.

Försäljning av kaffe med
dopp och lotterier vid samtliga arrangemang.

22/7 Det är härligt att fela

Välkomna!

Kl 19.00 Unga förmågor från Sala Musikskolas
folkmusikgrupp Viltstråk under ledning av Nia

Information:

15/7 The Future & Perssons Blandning

Västerfärnebo Hembygdsförening

www.vasterfarnebo.se
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Bli medlem – vinn på ditt
medlemsnummer!

Medlemsavgift
För 2009 är medlemsavgiften 100 kronor.
Den sätts in på bankgiro 351-5459. Kom
ihåg att lämna namn, adress, telefonnummer och om möjligt e-postadress.
Dessa uppgifter kan du även lämna när
du anmäler dig som medlem på webbplatsen www.vasterfarnebo.se Som medlem får du tillgång till föreningens protokoll och verksamhetsberättelse. Mer information finner du på föreningens webbplats.

Hans Kärrman, Hällby, Salbohed blev den första medlemsvinnaren. Grattis! Boken
om Hörnsjöfors och Västerfärnebo
kommer
till
dig.
www.hornsjofors.se
Hembygdsföreningen har nu
160 medlemmar.

Förtroendevalda
Styrelsen
Ordförande: Anders Fläcke
Vice ordf.: Lasse Pettersson
Sekreterare: Lars Östlund
Kassör: Ingmari Ekman
Ledamöter: Gun-Britt Isaksson
Margit Pettersson
Monica Sornelid
Suppleanter: Anita Erlandsson
Susanne Olsson
Lennart Pettersson

Stenåldersfynd i Västerfärnebo
0224-74 12 15
0224-703 32
0224-700 52
0224-74 03 95
0224-74 03 84
0226-600 49
0224-74 04 34
0224-704 14
0224-700 47
0226-600 49

070-592 79 90
0224-557 35

Varifrån kom dessa människor som
lämnat så många stenåldersfynd kvar?
En del av fynden kan du se i fornsalen
på Gammelgården.

076-806 42 80
070-653 29 55
070-531 20 80
070-868 51 75
070-333 38 62

Valberedning
Erik Pettersson, 1 år
0224-74 05 32 070-557 46 49
Per Hellstrand, 2 år
0224-703 48
Katarina Fläcke valdes av årsmötet men har avsagt sig uppdraget.
Revisorer
Conny Aldén
Håkan Liljefors.
Revisorssuppleanter:
Lennart Klaar,
Mats Vangbo.

0224-74 03 45
0224-700 70

070-552 63 15
070-566 33 10

0224-74 30 32
0224-74 05 06

070-649 02 24
073-673 31 31

Kontaktuppgifter
Västerfärnebo Hembygdsförening
c/o Anders Fläcke,
Stäfre 110, 730 71 Salbohed
Telefon ordförande: 0224-74 12 15
E-post ordförande: info@vasterfarnebo.se
Marknadsföring och medlemsinformation
Webbansvarig: Ingmari Ekman, 0224-74 03 95,
e-post: webmaster@vasterfarnebo.se
Redaktionskommitté: Ingmari Ekman, Anders
Fläcke, Erik Pettersson och Lars Östlund.
Ansvarig utgivare: Anders Fläcke.
Vi ses på Gammelgården!

Västerfärnebo Hembygdsförening
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