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Verksamheten 

Vi vill i den nya styrelsen ge en aktuell och 
fullödig information till alla som är intressera-
de av verksamheten inom Västerfärnebo Hem-
bygdsförening och vad som händer vid Gam-
melgården. Detta är den första medlemsinfor-
mationen om föreningens verksamhet som vi 
distribuerar per post till hushållen i Västerfär-
nebo och Salbohed.  

Västerfärnebo Hembygdsförening startades 
redan 1915 av bland andra min morfar Axel 
Hedberg i Stäfre och jag känner ett stort ansvar 
för verksamheten efter att jag tagit över rollen 
som ordförande i föreningen. Det är det lokala 
kulturarvet som placeras i fokus och i Väster-
färnebo har det funnits många berömvärda 
personer som har svarat för detta genom att 
både berätta, skriva, ordna aktiviteter och även 
genom att bygga upp en Gammelgård med 
betydande samlingar i många skilda byggnader 
som visar på ett omfattande lokalt kulturarv. I 
en nyligen presenterad doktorsavhandling 
inom området - Hembygdsföreningarnas bruk 
av historien - framhålls även att den lokala 
historien utgör grunden för hembygdsförening-
arnas verksamhet. Det är det vardagliga och 
praktiska historiebruket som dominerar. 

Vi har i styrelsen diskuterat hur vi ökar intres-
set för verksamheten med hänsyn till den nya 
ordningen med ett direkt medlemskap. För 
innevarande år gäller att vi bygger upp ett 
medlemskap som under 2008 inte innebär nå-
gon medlemsavgift. För 2009 är medlemsav-
giften 100 kronor. Vi behöver öka både intres-
se och medverkan i alla de aktiviteter som 
planeras och genomförs. Många av dessa med 
en uttalad starkt förankrad tradition för byg-
den. Vi måste även se till att öka medlemsnyt-
tan för alla medlemmar både i Färnbo och de 
som finns här på sommaren eller i övrigt kän-
ner en stark hemhörighet till Färnbo. Vi fick ett 
omfattande gensvar kring detta hembygdsin-
tresse i samband med lanseringen av boken om 
Hörnsjöfors och Västerfärnebo. Ett intresse 
som även påtagligt underströks av både lands-
hövding Mats Svegfors och vår nye biskop 

Thomas Söderberg som medverkade och stod 
framför en publik på cirka 450 personer. 
Många har efter detta talat om att man träffade 
flera gamla bekanta som man inte sett på åt-
skilliga år och det blev något av en åter- eller 
hemvändardag i Färnbo.  

När det gäller medlemskap i en hembygdsföre-
ning så är det enbart ett fåtal hembygdsföre-
ningar som tillämpar vår gamla ordning och 
ansluter samtliga kommun- eller sockeninne-
vånare som medlemmar. Alla andra föreningar 
har en medlemsbaserad verksamhet med en 
årlig avgift. Vi har i nuläget ett nära och intres-
sant samarbete med både kansliet och ordfö-
rande i Västmanlands Hembygdsförbund och 
Formminnesförening. De följer vår verksamhet 
aktivt och på nära håll. 

 

Det finns stora fysiska värden vid Gammelgår-
den. Nu är samtliga byggnader försäkrade och 
dessutom med hänsyn till byggnadssätt och 
användning. När det gäller främst textilsam-
lingarna pågår ett omfattande arbete i samråd 
med expertis vad avser såväl inventering som 
hur dessa föremål på bästa sätt skall skyddas, 
exponeras och förvaras. Vi har även sökt me-
del ur Sala Sparbanks Miljonen för ökad sä-
kerhet vid Gammelgården.  

En motion sedan tidigare från Erik Knutsson, 
Hyttbacken, Norr Hörende har vi tagit fasta på 
och verkställt. Det gäller gravskötsel för Kron-
jägare Erik Eriksson från Sjövik, Paradiset som 
är den störste bidragsgivaren till Hembygdsfö-
reningen sedan föreningen startade. Hem-
bygdsföreningen svarar från och med år 2008 
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Alla intresserade hälsas välkomna till extra års
möte tisdag den 14 juni kl 19.00 vid Bygdegården. 
På dagordningen: Val av styrelse för 2011.
 Rösträtt på mötet har du som betalat medlems
avgift för 2011. Det går bra att anmäla sitt medlem
skap och betala avgiften på plats.
 Valberedningen som utgörs av Per Hellstrand 
och Erik Pettersson har haft svårt att få gensvar 
på nya styrelseledamöter till Västerfärnebo Hem
bygdsförening. Man har därför tagit fram ett PM 
till Hembygdsföreningens medlemmar och enklast 
är att detta kommer med i vår Medlemsinformation 
till alla  hushåll i Västerfärnebo.
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Valberedningen, d.v.s. Per Hellstrand och Erik 
Pettersson, har arbetat med att försöka hitta 
kandidater till en ny styrelse i Hembygds
föreningen. Det har inte gått bra. Av styrelsens 
åtta ledamöter är det bara Monica Sornelid och 
Lennart Petterson som sitter kvar (1år kvar på 
mandattiden). 
 
 Lars Östlund, Lars Pettersson, GunBritt 
Isaksson, Erik Pettersson har sagt ifrån sig. 
Av ersättarna har Susanne Ohlsson och Per
Gunnar Hall avböjt omval. Anita Erlandsson 
sitter kvar. Ordförande Anders Fläcke har 
avsagt sig omval och kassör Ingmari Ekman 
avböjer vidare engagemang.

 Sonja Isaksson har ställt sig till förfogande 
att arbeta i styrelsen om stämman så beslutar. 
Som ni alla förstår är läget allvarligt.
Västerfärnebo Hembygdsförening kan stå utan 
styrelse under 2011 och vad händer då med 
tillgångar och verksamhet? 

Kallelse till extra årsmöte!

 Vi behöver förslag på ordförande till före
ningen, den ekonomiska förvaltningen kan 
lösas på annat sätt med adjungerad kassör, om 
så krävs.

Så, medlemmar 
i Hembygdsföre
ningen och alla  
ni som borde 
vara medlem
mar – kom med 
konstruktiva 
förslag till valbe
redningen och till 
vårt Extra års
möte tisdag den 14 juni 2011.

Kontaktuppgifter till valberedningen:
Per Hellstrand, 070257 65 71   
epost: per@fallangetorp.se
Erik Pettersson, 070557 46 49   
epost: erik_fernbo@hotmail.com

PM till föreningens medlemmar!



Textilgruppen 
Vår textilgrupp har iordningställt en monter med 
Västerfärnebo folkdräkt  och ett stort Munkabälte 
vid Bygdecentret.
  Allt fler hör av sig till Hembygdsföreningen och 
vill sälja folkdräkter. Vi har fört diskussioner kring 
att hyra ut dräkter men i nuläget har vi inte helt 
kompletta dräkter för kvinnor. För män saknas det 
egentligen hur en komplett folkdräkt skall utformas 
och detta skall vi återkomma till. 
  Hembygdsföreningens textilier finns numera 
i ett särskilt uppvärmt rum och förberedelser har 
inletts för en ingående dokumentation och regist
rering. Vid textilgruppens möten har en del mycket 

Byggnaderna vid Gammelgården 
– Vinter och tjäle
Under den långa och kalla vintern har flera av 
byggnaderna vid Gammelgården farit illa. På grund 
av att vatten stannat kvar och dränering saknas 
eller i vissa fall inte fungerar har tjälskjutning 
åsamkat flera byggnader skador. Vi kommer därför 
att dränera för att få torr mark både runt och under 
de berörda byggnaderna. Det är främst vid Sval
boden från Nybyn samt Visthusboden från Sörål 
som detta är markant. Även Storstugan har samma 
problem. Vi har även sökt pengar för dessa insatser 
och byte av bottenstockar samt renovering av tak 
men detta år blev det ingen tilldelning för vår del. 
Dessa akuta insatser måste till vissa delar likväl 
genomföras. 
 Till detta kommer att en del större träd måste 
tas bort omgående eftersom de kan blåsa ned på 
byggnaderna på grannfastigheterna vid Aspvreten. 
En del av detta arbete inleddes redan föregående 
vinter och det finns mer av övergrova stora träd 
runt Gammelgården som måste tas bort. 
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intressanta förebilder visats som senare har legat 
till grund för nya vävalster. Vi har på trakten ett 
imponerande kunnande och skickliga damer som 
väver alster så att  många blir förstummade. Vårt 
samarbete med hemslöjdskonsulent Anna Karin 
Reimerson och Västerås stift är även värdefullt. 
 Flera studiecirklar i samarbete med  Studie
förbundet Vuxenskolan kommer att arbeta vidare 
kring våra textilalster  tillsammans med Fläckebo 
och Möklinta Hembygdsföreningar. Det finns en 
hel del information i övrigt om arbetet kring våra 
textilier på Hembygdsföreningens hemsida. Vi har 
även på nytt ansökt om finansiering av våra omfat
tande insatser inom textilområdet.

Samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan
Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan 
i träffar och studiecirklar, kring dokumentation av 
bygden samt släkt och bygdeforskning inom pro
jektet Bygdeband och andra kulturarrangemang.

Färnbostugan – den nya kaffestugan
Vi har fått besked från Sala kommun om ett bidrag 
på 1.260 Mkr motsvarande 30% av totalkostnaden 
under förutsättning att Boverket ställer upp med sin 
del för finansieringen. Vi väntar på detta formella 
besked från Boverket under maj/juni månad. Vi 
kan notera ett positivt intresse kring dessa byggpla
ner även från den nuvarande politiska ledningen i 
Sala kommun.
 Vår ansökan till Boverket omfattar 2.110 Mkr 
och motsvarar 50% av den totala kostnaden.Vid en 
underhandskontakt med Boverket vet vi nu att 266 
ansökningar inkom på totalt 106 Mkr. Man bevil
jade 92 ansökningar på totalt 24,4 Mkr. Flertalet av 
dessa var på ganska låga belopp och avsåg till stor 
del handikappanpassningar för ökad till gänglighet 
medan vår ansökan avslogs. Vi kommer förmod
ligen att göra en ny ansökan för nästa år med stöd 
från Sala kommun.
 Vi har fortfarande ingen servisanslutning för 
vatten och avlopp utan förlitar oss på att den nye 
ägaren till fd Vangsbro skola, Bent Jacobsen ställer 
upp tills detta kan ordnas permanent. Vi har även 
en värdefull dialog med Sala kommun kring detta 
och den förestående fastighetsreglering som ska 
göras för denna fastighet på grund av att ”vår” 
vändplan och parkering  tillhör fd Vangsbro skola i 
anslutning till Gammelgårdens entré.
 Tills en ny stadsplan tagits fram har vi gjort en 
överenskommelse med ägaren till fd Vagnsbro sko
la att vi disponerar vändplan och del av parkering 
framför entrén till Gammelgården vilket vi värde
sätter. Det finns nu även en traditionell gärdesgård 
uppsatt som markerar den nya gränsen.



Byggnadsvårdsdagen i VästerfärneboLördagen den 4 juni 2011 kl. 12 – 15Gammelgården i VästerfärneboBesök Gammelgården och få värdefulla råd kring allt som erfordras vid ändamålsenlig 

renovering och underhåll av byggnader.  Hantverkare och företag verksamma i norra 

Västmanland visar hur man går tillväga med rätt materialval och metoder. Här finns även 

rådgivning inom brandsäkerhet och elsäkerhet samt seminarier kring byggnadsvård. 
Fri entré. Kaffe och smörgås i Kaffestugan. Välkomna!

Byggnadsvårdsdagen i Västerfärnebo
Vid Gammelgården genomförde vi en heltäckande 
Byggnadsvårdsdag lördagen den 4 juni. Vi har 
ett värdefullt samarbete med traktens hantverkare 
och företag inom hela byggsektorn. Föregående år 
kom vi fram till att genomföra en byggnadsvårds
aktivitet vid en av våra Sommarkvällar. Ett 15tal 
utställare besöktes av ca 120 personer med frågor 
som fastighetsägare och kunde erhålla goda råd när 
det gäller arbetsmetoder och materialval.
  Det gav mersmak och i år fanns fler utställare 
på plats och närmare 130 intresserade personer 
besökte Byggnadsvårdsdagen. Vi har erhållit ett 
värdefullt stöd för denna aktivitet genom Hem
bygdsförbundet regionalt och centralt samt från 
Riksantikvarieämbetets särskilda satsning på Hem
bygdsgårdar – Hus med historia. Det gav oss bland 
annat möjlighet till marknadsföring i lokalpress 
och på kommunens informationstavlor vid infarter 
till Sala. Vi har även ett samarbete med Hembygds
förbundet i länet och Västerås stift samt Nätverket 
för byggnadsvård i Västmanland som skickat ut 
inbjudan runt om i länet.

Sommarkvällar och vårt 
sommarprogram
Programmet inleds med Byggnadsvårdsdagen och 
Nationaldagsfirande.
Midsommaraftonens program har visats allt större 
intresse de senaste åren och präglats av ett genuint 
firande med majstång och dans för barn och unga 
med aktivt intresse även från de vuxna i alla åldrar. 
Vi var över 300 personer föregående år som firade 
midsommar vid Gammelgården. 
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Musikkåren som även heter Guldsmedshyttans 
hyttsextett. 

Kom och klä midsommarstången dagen innan mid-
sommarafton Torsdag den 23 juni kl 15.00 och tag 
med midsommarblomster.
Ett av de mer intressanta programmen under som
maren är en ”soldatkväll”vid Gammelgårdens  Sol
datstuga uppförd omkring 1798 för Norrgärdsbo 
rote. Den flyttades till Gammelgården 1923. Här 
har främst Hans Ling sommarboende vid Hören
desjön och vars mammas morfar ägde Hörnsjö
fors Bruk ingående forskat hur framstående vi i 
Västmanland var på flera punkter inom vårt dåtida 
försvar.
 Westmanlands Regemente med Salbohed som 
exercisplats hade i slutet av 1700talet en av lan
dets största musikkårer. Och av den anledningen 
besökte Gustav III Salbohed tre gånger för att 
lyssna på deras mycket välkända musikframföran
de. Alla känner till Klarinettpolkan. I detta sam
manhang bör vi tillägga att denna har komponerats 
av Gustav Pettersson som var musikfanjunkare på 
Salbohed.
 Vi kommer mot den bakgrunden att få lyssna på 
en av landets mer framstående musikkårer i Sve
rige denna kväll. Det är Grenadjärgruppens Mäss
singssextett med uniformer från Kungl Livgrenad
järregementet i Örebro, I 3 som ersättare för Kungl 
Westmanlands regementes musikkår vid Salbohed!



Bakning av bröd 
Vi är tacksamma för alla som ställer upp och bakar 
bröd för våra programtillfällen i sommar. 
 Kontakta Monica Sornelid  070531 20 80 eller 
Erik Petersson 070557 46 49.

Styrelsen under 2010
Vi har varit en tapper skara i fjolårets styrelse som 
även svarat för den största delen i allt arbete som 
finns runt en hembygdsförening och en gammel
gård med anor och många unika byggnader. Till 
detta kommer ett Sommarprogram som vi anser 
ska vara intressant och underhållande för både 
gamla och unga. Och så Färnboparaden som vi 
anser inte enbart ska leva vidare på gamla meriter 
utan vi ska föra in nya idéer och lyfta fram våra 
rika musiktraditioner i Västerfärnebo.

 Vi behöver därför förutom en aktiv styrelse även 
många som vill slå vakt om vårt lokala kulturarv 
och vår erkänt vackra Gammelgård som självfal
let kräver många ideella insatser. Och det säger sig 
självt att ju fler vi är desto trevligare kan det bli 
och inte så betungande för någon av oss.

Kom därför till vårt extra årsmöte så vi kan få en 
handlingskraftig och givande diskussion om vår 
Hembygdsförening och Gammelgårdens framtid.
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Dragspelsstämman Färnboparaden 
genomförs för 33:e året!
I år delas för första året ett stipendium ut vid Para
den. Det är instiftat till minne av Eberhardt Jularbo 
och utdelas av hans dotter Lena JularboBrauner.
Paradens konferenciär  är Åke Lantz. Välkänd 
som bland annat Sala ambassadör och med rötter i 
Västerfärnebo.
 Våra uppställningsplatser för husvagnar och 
husbilar för medverkande och besökare till Paraden 
under föregående år blev mycket uppskattade och 
vi fortsätter med denna service.
 Fortfarande är Dragspelsstämman  Färnbopa
raden den största spelstämman i Mälardalen med 
närmare 1.000 besökare och mot bakgrund av att 
den genomförs för 33:e året i rad är det något som 
vi i Västerfärnebo ska vara mycket stolta över.  
 Sommarens program avslutas traditionsenligt 
med Västerfärnebo Dragspelsklubb.
 Hela Sommarprogrammet och Paraden finns 
bifogat denna Medlemsinformation.

Kontaktuppgifter   
Västerfärnebo Hembygdsförening
c/o Anders Fläcke,
Stäfre, 730 71 Salbohed
Telefon: 022474 12 15
E-post: anders.flacke@vasterfarnebo.se

Så här blir du medlem!
Sätt in 100 kronor på bankgiro 3515459. 
Kom ihåg att lämna namn, adress, telefonnummer 
och om möjligt epostadress. 
Som medlem stöder du utvecklingen av bygden.
Mer information finns på www.vasterfarnebo.se

Marknadsföring och information
Webbansvarig: Ingmari Ekman, 022474 03 95,
e-post: webmaster@vasterfarnebo.se
Ansvarig utgivare: Anders Fläcke.

Övriga styrelseledamöter
Monica Sornelid 022474 04 34, Lennart Petters
son 0226600 49, Anita Erlandsson 0224704 14, 
Per Gunnar Hall 022474 10 41.

Trevlig 
     Sommar!


