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Färnbokalendern 2011
Väggalmanackan Färnbokalendern 2011 är utgiven
av Västerfärnebo Hembygdsförening. Första almanackan gavs ut 2003 och hette fram till 2010 Svartåkalendern. Redaktionen har denna gång bestått av
Ingmari Ekman, Erik Pettersson och Lars Östlund.
Årets bilder kommer från Åsa Olsson, Birgit Svensson, Gunnar Torstensson, Lars Östlund samt Arne
Antonssons efterlämnade samlingar och sträcker sig
från 1920-talet till 1990-talet.
Du kan köpa Färnbokalendern 2011 på Bygdecentret,
Café Valvet och Handelsboden i Västerfärnebo, ICA
Köplusten i Salbohed samt Information Sala och
Ewerlöfs Bokhandel i Sala eller genom kontakt med
styrelsen. Pris: 60 kr + ev. porto.

Höstens träffar …

personer. Allt detta görs på så vis även tillgängligt för
allmänheten via Internet i stället för som tidigare finnas dolt i olika arkiv.

På träffen den 30 oktober samlades ett femtontal personer och hjälptes åt med identifiering av över 200
icke namngivna personer på Färnbofilmen Vi och vår
socken. Texten till DVD-versionen av filmen med
komplettering av de identifierade personerna finns nu
nedtecknad.

I nuläget har 320 föreningar gått med i Bygdeband. I
Västmanland är 35 % av hembygdsförbundets medlemsföreningar med i Bygdeband.
Om du inte redan gjort det, passa på att gå in på
www.familjeband.se och registrera dig. Det är gratis!
Klicka på Bygdeband och botanisera bland allt material som föreningarna har lagt in.

Den 13 november var det dags för nästa träff med
genomgång av de möjligheter som Bygdeband ger
för att bevara hembygdsföreningars dokument, bilder, ljud samt film och knyta dessa till platser och

Vi träffas i Bygdegården - Bussfilmen
Söndag 2 januari kl. 11.00-14.00 Bussfilmen Västerfärnebo Biltrafikförening
1946 kommer att visas. Vi arbetar på samma sätt som med Färnbofilmen och
försöker identifiera så många personer som möjligt.

Vi träffas i Bygdegården - Bygdeband
Söndag 9 januari kl. 11.00-14.00 Släkt- och hembygdsforskning med Genline
och Hembygdsförbundets projekt Bygdeband. Träffen börjar med visning av en
del av Västerfärnebo Hembygdsförenings material i Bygdeband. Vi tittar även
på vad andra föreningar lagt in. Nytt i Bygdeband är att bilder numera finns
sorterade i album, vilket gör dem lättare att hitta.

Försäljning av fika på
samtliga arrangemang.!

!

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i träffar och studiecirklar
kring våra textila traditioner, byggprocess för ny kaffestuga/samlingslokal och
kring dokumentation av filmer, identifiering av bilder samt släkt- och bygdeforskning inom projektet Bygdeband och andra kulturarrangemang.
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Kaffestuga & samlingslokal vid Gammelgården
Under hösten har ett både intressant och intensivt
arbete genomförts för att få fram ett beslutsunderlag
till bidragsansökan för en ny kaffestuga.
En byggnadskommitté har arbetat med detta och
dessutom har vi inlett ett konstruktivt samarbete med
ett 20-tal lokala bygg- och installationsföretag. Inom
byggnadskommittén har vi haft förmånen att utveckla
ett värdefullt samarbete med en av våra medlemmar.
Det är Lars Berglund med rötter i både Hällby och i
Stäfre som genom sitt arkitektföretag i Västerås
bland annat ritat den nya ambulansstationen i Sala.

Plan över den övre våningen med kök, serveringsutrymme och toaletter. I den nedre våningen finns en
stor samlingslokal.

Den planerade byggnaden med kaffestuga & samlingslokal vid Gammelgården.

Upphandling i byggprocessen - Studiecirkel

Sala är det snart ny regim. De är inte ovetande om
vad som är på gång, men de tar över först på nya året.

Förutom ett antal arbetsmöten inom byggnadskommittén har tre omfattande möten genomförts som studiecirkel tillsammans med lokala bygg-, inredningsoch installationsföretag. De har visat ett mycket värdefullt intresse genom att diskutera fram realistiska
förslag baserade på våra brukarkrav och har även föreslagit utformning samt materialval som utgjort underlag för offerter. Detta utgör sammantaget ett värdefullt underlag för vår ansökan till Boverket och
Sala kommun. Vi har haft flera underhandskontakter
med båda, förutom ett par besök hos berörda handläggare i Sala kommun som framfört värdefulla synpunkter. Den totala kostnaden med markarbeten samt
VA-anslutning uppgår till drygt 4 miljoner kronor
inklusive mervärdeskatt. Boverket kan svara för 50 %
genom ett bidrag men detta förutsätter att Sala kommun svarar för ett bidrag på 30 % och resterande genom egen finansiering. Där finns bland annat vår donation för den nya kaffestugan.

Lite som kuriosa har vi även tagit del av vad som
gällde när en soldatstuga skulle uppföras. Under detta
arbete har det visat sig att vi har kaptensboställen
med gamla anor i Västerfärnebo och som delvis utgör
förebild för den planerade kaffestugan vid Gammelgården. Kaptensbyggnaderna uppfördes ursprungligen under 1700-talet i liggtimmer med sadeltak på
åsar och placering av dörrar och fönster som vi i huvudsak följer för denna nya byggnad. Detta för att ge
en gestaltning som påtagligt sammanfaller med
Gammelgårdens övriga byggnader där flera ursprungligen uppfördes under samma tidsepok. Detta
innebär inga merkostnader utan baseras enbart på
traktens traditionella och beprövade byggerfarenheter.
Denna nya byggnad med kaffestuga och samlingslokal ger oss möjlighet att använda Gammelgården i
betydligt större utsträckning samtidigt som tillgänglighet för rörelsehindrade ökar vilket är ett krav för
offentliga lokaler och i vårt fall även för hembygds-

Vi har arbetat vidare med ett underlag för ansökan,
som skall skickas till Boverket och Sala kommun. I
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gårdar. Dessutom har det framkommit ett uttalat intresse från flera föreningar och det lokala näringslivet
att använda lokalerna i samband med möten, studiecirklar, utbildningar och andra aktiviteter som kan
tillgodoses året runt. Ett informationsmöte kring detta
planeringsarbete genomfördes söndagen den 7 november enligt det uppdrag som årsmötet gav styrelsen. Vi återkommer kring detta vid nästa årsmöte
under mars 2011.
Företagen i bygden ger sitt stöd till Hembygdsföreningen genom att finnas med på denna webbplats.
Samtidigt är det lätt för kunderna att hitta dessa företag. Gå in på www.vasterfarnebo.se och klicka dig
vidare på länken Företag i Västerfärnebo.

Ansökan för finansiering genom bidrag insändes i
mitten av december till såväl Boverket som Sala
kommun. Besked kommer vi att erhålla under maj
månad 2011.

Vill du finnas på webbsidan med ditt företag? Hör av dig till webmaster@vasterfarnebo.se

Hus med historia fortsätter …

står. Bidraget vi erhöll räckte inte till att genomföra
fler renoveringar under detta år.

Under detta år har vi med bidrag från Riksantikvarieämbetet genom Länsstyrelsen renoverat taket på stora
logbyggnaden på Gammelgården. Det är ytbehandlad
takboard och ny tegelläkt samt nytt enkupigt tegel på
baksidan och gammalt enkupigt tegel av samma format på samtliga pannor på framsidan för att få taket
så tätt som möjligt. Vi fick även i samråd med antikvarien möjlighet att förse logen med hängränna och
stuprör på framsidan vilket ytterligare skyddar byggnaden. En del dräneringsarbeten framför logen åter-

Vi har nu gjort en ansökan för 2011 som i första hand
avser byte av bottenstockar och riktning av grundstenar samt lagning av tak på ett par byggnader. Vi har
även sökt medel för att måla fasader och renovera
fönster samt reparation av smedjan. Det mest angelägna är att rikta upp Nybyboden där textilierna tidigare förvarades.

Sven Norlings Färnbofilmer

som var självklarheter för färnboborna när filmen
gjordes är inte det idag.

Legendariske Sala-fotografen Sven Norling är fyllda
97 år och har inte bara dokumenterat Salas 1900talshistora under sitt långa liv. Han har även gjort
filmer från Västerfärnebo; Västerfärnebo Biltrafikförening (1946) och bearbetat Färnbofilmen Vi & vår
socken (1948). Båda finns numera på DVD.

Bussfilmen Västerfärnebo Biltrafikförening kommer
att visas den 2 januari i Bygdegården.

Efter styrelsens kontakter med Sven Norling finns nu
kopior av hans Färnbofilmer i föreningens ägo, liksom en del av hans fotografier från socknen. Förhoppningsvis ska vi kunna visa filmerna vid flera
kommande föreningsmöten.
Färnbofilmen visades redan under sommaren och då
visade det sig att den faktiskt innehåller en del felaktiga uppgifter, som ska rättas till. Detta arbete har
påbörjats i oktober och det kommer att ske ytterligare
visningar, där vi går igenom scen för scen och gör
noteringar om sådant som inte är korrekt eller som
bör läggas till i ett framtida manus. Mycket av det

Färnbobussar på vinterväg.

Vi skannar gärna dina bilder och urklipp
Har du gamla foton eller tidningsurklipp som du vill dela med dig av? Alla motiv är av intresse, även om du inte
vet vilka personerna är. Hör av dig till Ingmari Ekman 0224-74 03 95.
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Textiltraditioner – det fortsatta arbetet
Textilgruppen fortsätter nu sitt arbete med textilsamlingarna. Bomullsvantar och syrafritt papper har införskaffats liksom arkivlådor. Agneta Hedlund och
Gun Hall har varit till Västerås stifts textilkonsulent
Berit Lundqvist och fått information om textilvård.
Ett besök har gjorts vid WestmannaArvet i Hallstahammar. Besök gav inspiration för vårt fortsatta arbete med dokumentationen. Gruppen inledde besöket
med att gå igenom det stora textilförråd som finns i
stora och luftiga lokaler i före detta Bultenfabrikens
verkstadslokaler. Det är en omfattande ombyggnad
som genomförts.
Textilierna förvaras i plåthyllor med mycket breda
utdragslådor så att textilierna inte behöver vikas. Stora textilier som löpare, dukar, bonader, gobelänger
m m förvaras rullade med syrafritt papper mellan
varven. För andra föremål finns hyllor. Dräkter samt
vissa kläder hänger på madrasserade galgar i band.
Olga Anderzons tygprovsamling från 1914 är omfattande. Totalt 1 477 prover från 40 socknar i Västmanland finns samlade i sju fyllda A4-pärmar. Den omfattar 215 tygprover från Västerfärnebo och 410 från
Möklinta, där Olga även var verksam. Genom en insamling hos privatpersoner kunde man visa intressanta textilalster från Västerfärnebo i samband med Sala
stads 300-årsjubileum 1924.

Munkabältesvävnad skänkt till Hembygdsföreningen
av Aina Hellstrand, deponerad på Svartådalens Bygdecenter.
Är du intresserad av textilier kontakta: Birgitta Bäckström 0224-702 64 eller Gun Hall 0224-74 10 41.

Bli medlem – vinn på ditt medlemsnummer!

Så här blir du medlem!

Rune Lundequist, Norrsalbo
150, och Karl-Axel Ekebom,
Östergårdsvägen 12C, båda i
Salbohed, blev medlemsvinnare denna gång. Grattis!
Färnbokalendern 2011 kommer
till er.

Medlemsavgiften är 100 kronor. Den sätts in på
bankgiro 351-5459. Kom ihåg att lämna namn,
adress,
telefonnummer
och
om
möjligt
e-postadress. Som medlem stöder du utvecklingen av
bygden.
Mer information finns på hembygdsföreningens
webbplats www.vasterfarnebo.se

Kontaktuppgifter

Marknadsföring och medlemsinformation

Västerfärnebo Hembygdsförening
c/o Anders Fläcke,
Stäfre, 730 71 Salbohed
Telefon: 0224-74 12 15
E-post: anders.flacke@vasterfarnebo.se

Webbansvarig: Ingmari Ekman, 0224-74 03 95,
e-post: webmaster@vasterfarnebo.se
Redaktionskommitté: Ingmari Ekman, Anders Fläcke,
Erik Pettersson 0224-74 05 32 och Lars Östlund
0224-700 52.
Ansvarig utgivare: Anders Fläcke.

Övriga styrelseledamöter
Gun-Britt Isaksson 0224-74 03 84, Monica Sornelid 0224-74 04 34, Lasse Pettersson 0224-703 32, Lennart Pettersson 0226-600 49, Anita Erlandsson 0224-704 14, Per Gunnar Hall 0224-74 10 41, Susanne Olsson 0224-700 47

Ett stort TACK till alla som ställt upp för Hembygdsföreningen under året!
Styrelsen tillönskar Dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Västerfärnebo Hembygdsförening

4

Medlemsinformation nr 4 – December 2010!

!

