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Medlemsantal Hembygdsföreningen hade, vid årets slut, 198 medlemmar.
Möten

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten.
Årsmöte hölls den 17 mars med ett 20 tal medlemmar närvarande.
Hans Lind underhöll med sång till gitarr.
Höstmötet genomfördes den 27 oktober. Information från biblioteket och
bildvisning var programmet. Ett trettiotal medlemmar deltog.

Öppet Hus.

Varje tisdag är lokalen öppen på eftermiddagarna. Föreningens
medlemmar ställer upp och serverar kaffe. Besökarantalet under året
var 1311 enligt gästboken. Tack till alla som ställer upp och hjälper till.

Aktiviteter
Amsta-ringen

Försäljningen går fortfarande bra. Ringen säljs nu också hos
Länsmuseet Karlsgatan 2 i Västerås, samt hos Kerstin Halls loppis i
Hallstahammar.

Minnesplatsen

Leader-projektet – ”Ett levande Herrevadsbro” där Kultur och Fritid,
Länsmuseet och Hembygdsföreningen ingår har nu slutfört arbetet och
invigningen av minnesplatsen blir den 17 maj 2014. Alla som deltagit i
arbetet och med Kent Sjöström som ledare har gjort ett fantastiskt jobb.

Hemsidan

Kurt Larsson, vår hemsideredaktör, fortsätter utöka hemsidan. Vi har
också en vilande hemsida på hembygdsförbundets plattform,
”hembygd.se” Kent Sjöström har börjat delta i arbetet för att kunna
hjälpa Kurt med hemsidesarbetet.
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Kulturveckorna

Vi hade vårt höstmöte samt som vanligt öppet hus under
kulturveckorna. Vi deltog också i Konst Kulturrundan under påsken och
hade över 100 personer som besökte hembygdslokalen. Vi visade bl.a.
målningar av Ingegerd Norr.

Kolifej

Lokalen var öppen för besökare under kolifej den 7 september.

Träffar

Rolf och Rune deltog i en ledarträff i Badelunda.
Rolf besökte en områdesträff i Surahammar.
Birgitta deltog vid medeltidsdagarna vid Gästgivargården.

Tryckta alster

Under året har Kurt tagit fram tio häften med bilder från hemsidan.

Blogg

Kurt Larsson bloggar mycket om hembygdsföreningens verksamhet i
VLT.

Minneskonto

Medel från Eva Bergqvists minneskonto har tagits i anspråk för att
trycka Bilderböckerna.

Slutord

Det gångna året har innehållit många olika arbetsuppgifter, men vi har
tillsammans tagit oss an uppgifterna, och aktiviteten har varit stor i
föreningen. Till Hembygdsförbundet har vi rapporterat 2219 timmar
ideellt nedlagt arbete.
Vi i styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och ställer
samtidigt våra platser till årsmötets förfogande.

Kolbäck i mars 2014.
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