
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 
År 2006 

 
Styrelsen Ordförande     Sven Nordström 
 Kassör  Berit Eriksson 
 Sekreterare  Rune Larsson 
 Ledamot  Ingrid Johansson 
 Ledamot  Inga Lisa Westin 
 Styrelsesuppleant  Kerstin Hall 
 Styrelsesuppleant  Stig Larsson 
 Styrelsesuppleant  Ingrid Mjöberg 
 Styrelsesuppleant  Kurt Larsson 
 
Medlemsantal Hembygdsföreningen har, vid årets slut, 197 medlemmar.  
 
Möten Årsmöte hölls den 26 mars. Förutom mötesförhandlingar 

serverades kaffe. Därefter visades några gamla järnvägsbilder, 
aktuellt då stationsområdet är under ombyggnad. 
 Vid höstmötet den 11 november gästades föreningen av Karin 
Hertz som läste egna dikter. 

 
Träffar  Föreningen arrangerade en kvällsvandring i Kolbäck för att 

jämföra nuvarande samhälle med bilder av hur det en gång har 
sett ut. 15 personer deltog trots hällande regn. 

 Söndagen den 10 oktober arrangerade hembygdsföreningen en 
busstur genom gamla Kolbäcks socken. Den mer än fullsatta 
bussen gjorde en tur genom Mölntorp –Säby - Borgåsund – 
Strömsholm – Herrskogen – Olfsta - Vänsta - Värpeby - Sörstafors 
- Trångfors där medfört kaffe intogs. resan gick över Årby tillbaka 
till Kolbäck.  

 En trevlig resa sade många. 
 Hallstahammars kommuns kulturveckor uppmärksammades 

genom dragspelsmusik på öppet hus den 24 oktober, och ett extra 
öppet hus söndagen den 29 oktober. 

 
Aktuellt Med hjälp av Lars Gahrn har föreningen fått vägverket att ta ned 

vägskylten med namnet Herrevadbro i Häradsvad Västergötland 
och ersatts med det rätta namnet Häradsvad. 



 Arbetet med att få namnet Oxelbybäcken, på bäcken vid kyrkan, 
utbytt mot det rätta namnet Kolbäcken har pågått hela året och 
ännu har inte Kolbäcken kommit in på kartan. Påtryckningar på 
berörda parter fortgår. 

 
Besök I början av maj hade vi besök av ett 30 tal medlemmar från 

Badelunda Hembygdsförening. Vi visade dom minnesplatsen, 
kyrkan och Borgby skans. 

 
Öppet hus Vårt öppna hus på tisdagarna hade ca:1100 besökare under 2006. 

Ett mycket fint arbete utförs av våra värdar som får gästerna att 
trivas. 

 
Trångfors Ingegerd Norr är nominerad av oss att delta i Trångforsstiftelsens 

möten. 
 
Amsta-ringen Under året har vi haft en annonskampanj för att väcka ytterligare 

intresse för vår hembygdssuvenir. 
 
Samlingarna Föreningen har under året fått ta hand om fotograf Åmans 

utrustning. Det gäller kameror och mörkrumsapparater. 
Glasplåtarna har flyttats till Hallstahammar och förvaras under 
Kultur och Fritids beskydd. 

 En hel del gamla foton och några andra föremål har inkommit 
under året. 

 
Lokalen Styrelsen träffades en del torsdagar i lokalen för att arbeta med 

vårt arkiv.  Ett arbete som kommer att fortgå även 2007. 
 
Hemsidan Vår Hemsida har nu haft över 5000  besökare. Kurt ser till att den 

är aktuell. 
 
Slutord Det gångna året har innehållit många arbetsuppgifter, men vi har 

med intresse tagit oss an uppgifterna, och tillsammans med 
föreningens medlemmar, har vi lyckats med mycket av det vi 
föresatt oss.  

 Vi tackar för det gångna verksamhetsåret och styrelsen ställer 
samtidigt sina platser till årsmötets förfogande. 

 
 Kolbäck i mars 2007. 
 
 
 ..........................  ……………………            

Sven Nordström  Rune Larsson 
 Ordförande   Sekreterare 
 
  
 ..........................   
 Berit Eriksson    
 Kassör    


