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Hela 2.400 besökare i sommar! 
Sommarens arrangemang på Gammelgården har 
besökts av ca 2.400 personer, vilket är mycket 
positivt. Nationaldagsfirandet den 6 juni inledde 
sommarsäsongen. Där medverkade Västerfärnebo 
Dragspelsklubb och trubaduren Dan Viktor. Hög-
tidstalare var Christer Smeds.  
 
Midsommarfirandet  
I det längsta var det osäkert hur vädrets makter 
skulle ordna midsommarhelgen för oss, men i 
stort sett kunde midsommaraftonens program gå 
av stapeln utan vare sig paraplyer eller regnkläder. 
När stången kläddes under torsdagen var det där-
emot regnigt och kylslaget. Det gjorde å andra 
sidan att bundna blomsterkransar och rompor av 
björkris klarade sig bra till majstångsresningen 
dagen efter. 

 
På midsommaraftonens eftermiddag samlades 
långt över 200 unga och gamla färnbobor och ut-
socknes på Gammelgården för att fira, umgås och 
dansa kring den resta majstången. Lekarna leddes 
av Anne-Lie Hedberg och för musiken ansvarade 
Kristina Kihlström. Vi kunde samtidigt konstatera 
att den nyinköpta ljudanläggningen uppfyllde våra 
förväntningar när det gällde funktion och kvalité. 

 

Ett uppskattat inslag i midsommarfirandet var den 
avslutande uppvisningen av danslaget Ängsklock-
orna från By. Dessa duktiga ungdomar kom direkt 
från en annan uppvisning på Folkärna gammel-
gård och har mottagit flera fina utmärkelser för 
sina färdigheter. Tillsammans med ledaren Marga-
reta Gunnarsson har man också genomfört ut-
landsresor till bland annat Polen och Baltikum. 
 
Åtta sommarkvällar 
Under sommaren genomfördes åtta sommarkväl-
lar. Alla utom en av dessa kunde genomföras un-
der bar himmel. När regnet öste ner och blixtarna 
slog ner strax intill visade sig logen vara en stor 
tillgång. Västerfärnebo Dragspelsklubb lockade 
största sommarkvällspubliken med ca 100 perso-
ner.  
 
Färnboparaden störst i Mälardalen! 
Vid den 31:a Färnboparaden ökade besöksantalet 
med 11 % till ca 1.100 personer. Vi har även fått 
bekräftat, och kan glädjas åt att Färnboparaden är 
den största ”spelmansstämman” i Mälardalen.  
Färnboparaden är ett återkommande tillfälle för 
spelmän och musikvänner att umgås, lyssna och 
musicera tillsammans under trivsamma former. 
Buskspelet med enskilda och grupper har för 
många sin givna plats under arrangemanget och 
man värderar särskilt möjligheten att kunna få tak 
över huvudet. 

 
Från scenen underhöll i år bl a Rotharrys glada 
gäng från Malung, Inge Thorson och alltid lika 
populäre Roland Cedermark. Särskilt uppskattat 
var dessutom inslaget med den nyckelharpsspe-
lande trion Harpya, där färnbobördiga Frida An-
dersson är en av medlemmarna. 
 

Extra årsmöte onsdag 21 oktober klockan 19.00 i Bygdegården 
Punkter som tas upp är: Fastighetsförvärv gällande Vangsbro och  

VVS-installation vid Gammelgården 
Välkomna! Styrelsen
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Konst- och Hantverksrundan jubilerade 
I år friade Konst- och Hantverksrundan 10 år. Vid 
stationen på Gammelgården blev det besöksrekord 
med 425 personer som kunde köpa såväl oljemål-
ningar, glaskonst, textil och smide.  

 
En tävling där man kunde rösta på stickade tröjor 
vanns av Elisabeth Nelson, Hedbo. Kersti Grön-
lund, Frösön röstade på hennes tröja och fick ock-
så ett pris. Under lördagen hade vi besök från Fö-
reningen Västmanlänningarna från Stockholm 

som förlagt den årliga resan till Västerfärnebo. 
Genline genomförde en demonstration av Bygde-
band, som är en databas där hembygdsföreningar 
kan dela med sig och bevara bilder, dokument 
m.m. för framtiden.  
 
Lotterier  
Sommarens lotterier har haft god åtgång vid 
sommarkvällar och andra evenemang.  Totalt har 
omkring 3.000 lotter sålts och över 100 vinster 
utdelats. Eftersom många av vinsterna har varit 
skänkta av enskilda medlemmar och företag från 
trakten har det blivit ökad ekonomisk behållning 
för Hembygdsföreningen.  
 
Nya lotterier väntar nästa år, men redan nu tar vi 
emot vinster som kan användas. Kontakta före-
ningens lotteriansvariga Gun-Britt Isaksson, tel 
0224-74 03 84 eller Lars Östlund, tel 0224-700 
52.

 
Tack! 
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som under sommaren engagerat er för Hem-
bygdsföreningen genom exempelvis underhållning, brödbakning, värdskap, servering, prak-
tiska insatser och trogen närvaro vid våra arrangemang. Alla insatser har varit viktiga för att 
hålla Hembygdsföreningen aktiv och visa upp en levande Gammelgård.  

 
Gåvor 
Hembygdsföreningen har av Västmanlands Mel-
lersta Domsagas Kulturstiftelse erhållit 27.219 
kronor. Kulturstiftelsen bildades i början av 1970-
talet och medlemmarna har varit nämndemän bo-
satta i Fagersta, Norberg och Västerfärnebo. I och 
med centraliseringen av Tingsrätten till Västerås, 
håller kulturstiftelsen nu på att avvecklas och till-
gångarna fördelas på de tre hembygdsföreningar-
na verksamma inom Mellersta Västmanlands 
Domsagas område.  
 
Sune Lind har tillverkat och skänkt ramar till de 
informationsskyltar som till sommaren satts upp 
på byggnaderna. Texterna har författats av Erik 
Pettersson. 
 
Föreningen Västmanlänningarna från Stockholm 
har skänkt 2.000 kronor som bidrag till en framti-
da informationstavla vid infarten till Gammelgår-
den. 
 
Genom en privatperson har vi fått ca 35 begagna-
de dynor till bänkarna på logen.  
 
Lars Berglund, Stäfre har skänkt ett skåp lämpligt 
för textilförvaring. 

 

 
Dragspelsklubben 30 år 

I samband med Västerfärnebo Dragspelsklubbs 
30-årsjubileum har Hembygdsföreningen uppvak-
tat med en present i form av specialdesignade 
kepsar. Våra föreningar har sedan länge haft ett 
nära samarbete och har redan börjat planera för 
nästa års Färnboparad. 
 
Dalabesök 
I slutet av sommaren gästades Gammelgården av 
en busslast masar och kullor från Falun. Sällska-
pet togs omhand av Erik Pettersson och förpläga-
des även kaffe. De tacksamma besökarna från Da-
larna var imponerade av vår välskötta anläggning.  
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Byggprojekten 
De brister som vi tidigare påtalat för Sala kom-
mun avseende den nya logen har nu i stort sett 
åtgärdats av Karla snickeri. Hembygdsföreningen 
har dock svarat för en ny dränering runt hela 
byggnaden och på försommaren har två betong-
golv gjutits. Vi riktar ett stort tack till alla som 
med ideella krafter ställt upp för att iordningställa 
den nya logbyggnaden. 
 

Denna byggnad är avsedd som vagnsmuseum och 
förråd. Åkdon och andra föremål som Hembygds-
föreningen mottagit som gåvor finns nu väl skyd-
dade. Vidare har ett virkesförråd iordningsställts.  
 
När det gäller toalettbyggnaden har vi inte ef-
ter mer än ett års otaliga möten och visning-
ar kommit till någon överenskommelse med Sala 
kommun. Vi kommer därför att inge en omfattan-
de skrivelse kring detta ärende som skamligt nog 
hamnat i långbänk hos Utbildnings- och arbets-
marknadsförvaltningen. 
 
En förlikning har föreslagits i samband med en 
förberedande överläggning vid Tingsrätten i Väs-

terås vad gäller det vvs-arbete som utförts av fir-
ma K. Araby. En redogörelse kring detta kommer 
att göras vid det extra årsmötet onsdag 21 oktober. 
 
Vangsbro skola  
Vi har i två omgångar erbjudits att förvärva fd 
Vangsbro skola av Västerfärnebo Scoutkår. Fas-
tigheten är omgärdad av Hembygdsförening-
ens fastighet vilket bl a påverkar infarten. Frågan 
om fastighetsförvärv och konsekvenserna av detta 
behandlas på det extra årsmötet onsdag 21 okto-
ber. 
 
Parkeringen 
Parkeringen efter Svartån har utökats genom att 
schaktmassor som låg på hög nu har planats ut. 
 
Flaggstänger 
Hembygdsföreningen har monterat två flagg-
stänger vid infarten till Gammelgården. Från 
många håll har vi mottagit uppskattning för att 
våra aktiviteter härigenom bättre uppmärksam-
mats under sommaren. 

Många färnbogårdar i Bygdeboken 
Många färnbobor får i höst stifta bekantskap med 
den påkostade Bygdeboken, Sala kommun. Boken 
har tryckts i 1.100 förbeställda exemplar. Det har 
föregåtts av ett omfattande arbete med intervjuer 
och besök hos ortsbefolkningen. I samma anda 
som det klassiska bokverket Svenska gods och 

gårdar från 1940 presenterar Bygdeboken aktuell 
bebyggelse med uppgifter om historia, ägare och 
annan kuriosa. 
  
Den inledande församlingsartikeln om Västerfär-

nebo har författats av Lars Östlund. I denna skild-
ring har förstås Hembygdsföreningen och traktens 
unika textiltradition uppmärksammats. 
  
Bygdebokens innehåll omfattar hela Sala kom-
mun, men enbart från Västerfärnebo återfinns 
över 750 gårdar i ord och bild. Det gör den till ett 
intressant och spännande uppslagsverk för både 
samtid och framtid. Nästa del i bygdeboksprojek-
tet omfattar Avesta kommun och utkommer under 
2010. 

 

Bygdeband förenklar hembygds- och släkt-
forskning 
För att göra hembygdsföreningens material till-
gängligt för alla intresserade har avtal tecknats 
med Genline om tjänsten Bygdeband. Bygdeband 
är en databas som är tillgänglig via Internet. För-
utom tillgängligheten garanteras materialet lagring 
på ett säkert sätt med säkra rutiner för backup. 
 
Bygdeband knyter ihop hembygdsforskning och 
släktforskning på ett nytt sätt. Med tjänsten Byg-
deband kan du enkelt ta del av allt det material 
som hembygdsföreningar har lagt upp om platser 
och personer i Sverige, t ex byar, torp, gårdar, 
kyrkor, levnadsöden och gamla handlingar. Du 
kan knyta dina förfäder till platser runt om i landet 

och du kan visa upp allt detta för släkt och vänner. 
Spara och samla dina egna bilder, dokument, ljud 
och filmer och knyt dem till valfria platser i Sve-
rige. För att ta del av Bygdeband registrerar du dig 
på www.familjeband.se.  
 
Sveriges Hembygdsförbund storsatsar på 
byggnadskultur!
Det står klart efter beskedet att regeringen beviljat 
30 miljoner kronor i stöd till byggnader som för-
valtas av hembygdsrörelsen och representerar lo-
kal byggnadskultur. Hembygdsrörelsen ska arbeta 
med samhällsaktuella frågor och påverka framti-
den. Så kan man sammanfatta de senaste årens 
arbete med att formulera hembygdsarbetets mål 
och mening. 
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Bilder till Svartåkalendern 2010 
Har du bilder från Västerfärnebo/Fläckebo som 

passar till Svartåkalendern 2010 kan du höra av 
dig till Bygdecentret snarast 0224-74 00 11. 

Bli medlem – vinn på 
ditt medlemsnummer!  
Anders Johansson, Hass-
myra 156, Salbohed blev 
den andra medlemsvinna-
ren. Grattis! Boken om 
Hörnsjöfors och Västerfär-
nebo kommer till dig.  
www.hornsjofors.se 

 
Hembygdsföreningen har 
nu 187 medlemmar. 
 

Medlemsavgift efter 1 okt! 
Du som ännu ej är medlem i föreningen har 
möjlighet att gå med nu och då gäller avgif-
ten både för 2009 och för hela 2010. Med-
lemsavgiften är 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 proto-
koll och verksamhetsberättelse. Mer informa-
tion finner du på föreningens webbplats. 

Förtroendevalda                        
Styrelsen           
Ordförande: Anders Fläcke   0224-74 12 15  070-592 79 90    
Vice ordf.: Lasse Pettersson   0224-703 32  0224-557 35   
Sekreterare: Lars Östlund   0224-700 52   
Kassör: Ingmari Ekman     0224-74 03 95  076-806 42 80  
Ledamöter: Gun-Britt Isaksson  0224-74 03 84 070-653 29 55 
Margit Pettersson     0226-600 49 
Monica Sornelid    0224-74 04 34 070-531 20 80 
Suppleanter: Anita Erlandsson 0224-704 14 
Susanne Olsson  0224-700 47 070-868 51 75 
Lennart Pettersson 0226-600 49 070-333 38 62 
 

Valberedning  
Erik Pettersson, 1 år  0224-74 05 32  070-557 46 49 
Per Hellstrand, 2 år  0224-703 48   
 

Revisorer 
Conny Aldén 0224-74 03 45 070-552 63 15 
Håkan Liljefors.  0224-700 70 070-566 33 10 
Revisorssuppleanter: 
Lennart Klaar,  0224-74 30 32 070-649 02 24 
Mats Vangbo. 0224-74 05 06 073-673 31 31 
 

Kontaktuppgifter  
Västerfärnebo Hembygdsförening 
c/o Anders Fläcke, 
Stäfre, 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. 

Datautbildning för nybörjare 
Hembygdsföreningen har för avsikt att 
genomföra en enkel datautbildning i 
samarbete med Studieförbundet Vuxen-
skolan. Utbildningen genomförs i form 
av en studiecirkel.  
 
Som komplement till utbildningen kom-
mer även en supportfunktion att finnas 
tillgänglig. Det innebär att vi även kan 
erbjuda hjälp med installation och övrig 
assistans på hemmaplan.  
 
Studiecirkeln riktar sig till dig som har 
liten eller helt saknar datorvana. Anmäl 
ditt intresse redan nu till Anders Fläcke 
tel. 74 12 15. 
 
Bygdeforskning med Bygdeband 
Nu kör vi igång med träffar för att samla 
ihop kunskapen om vår bygd och göra 
den tillgänglig i Bygdeband. 

Vi träffas torsdag 5 november och 
19 november klockan 19.00-21.00 i 
Bygdegården. 

Kontakta Ingmari Ekman 0224-74 03 95 
eller ingmari@vasterfarnebo.se om du är 
intresserad.         Välkommen! 

Gå redan nu in på Bygdeband genom att 
registrera dig på www.familjeband.se. 


