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Verksamhetsberättelse År 2011 

 
Styrelsen Ordförande     Rune Larsson 
 Kassör  Berit Eriksson 
 Sekreterare  Monica Hallström 
 Ledamot  Kerstin Hall 
 Ledamot  Kurt Larsson 
 Styrelsesuppleant Sven Nordström 
 Styrelsesuppleant Birgitta Olsson 
 Styrelsesuppleant Rolf Pennerud 
    
 
Medlemsantal Hembygdsföreningen har, vid årets slut nära 200 medlemmar.  
 
Möten Styrelsen har haft 10 protokollförda möten samt ett flertal 

arbetsträffar på torsdagarna. 
  
Årsmöte hölls den 27 mars då ca 40 medlemmar var närvarande. 
En tyst minut hölls för våra medlemmar som avlidit under 
verksamhetsåret. Ingrid Larsson läste en dikt. Kurt Larsson gjorde 
en bildpresentation som Sven Nordström, Kerstin Hall och Rune 
Larsson presenterade.   
Mötet avslutades med kaffe och dopp. 
Höstmöte 30 oktober närvarade ca 35 medlemmar. Ann Österberg 
från Västmanlands Hembygdsförbund berättade om sitt arbete som 
konsulent på förbundet.       

  
Utflykter         Den 22 maj ordnades en utflykt till Säby med guidning i kyrkan.        
                                                             
 
Aktiviteter  
 
Trångfors Kurt Larsson har deltagit i Trångforsstiftelsens styrelse.  
 
Amsta-ringen Försäljningen går fortfarande bra. All försäljning sker nu från 

Hembygdsföreningen.  
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Minnesplatsen      Leader-projektet – Kultur och Fritid, Länsmuseet  och 

Hembygdsföreningen ingår, där Hbf är projektägare och Angelika 
Pingani som projektledare.  

 
 
Hemsidan Vi har utökat bildbanken på hemsida och har nu 993 foton 

digitaliserade varav ca 75 Åhman bilder.  
                            Dessutom finns nu ca 30 berättelser om hembygden. 
 Hemsidan har haft över 20000 unika besökare. 
 
 
Kulturveckorna     Birgitta Olsson närvarar vid planeringsmötet den 29 augusti. Den 

22 oktober gick fackeltåg genom Kolbäck där ett femtontal 
personer medverkade från olika föreningar. Från Hbf gick 4 
medlemmar.   

 
Kolifej                 Vi har lokalen öppen den 3 september ca 40 besökare.         

 
 
Tryckta alster Under året har två tryckta berättelser skickats ut: Kolbäcks 

Musikkår och Mosterskolan i Forsta. 
 
 
Öppet hus Totalt under året har 1181 personer besökt lokalen. Öppet hus 

svarar för 20 – 30 besökare varje gång. 
                            Ett speciellt tack till alla medlemmar som hjälper till och gör ett 

fantastiskt fint jobb med att hålla öppet och servera kaffe.   
                              
 
Blogg                    Kurt Larsson bloggar mycket om hembygdsföreningens verksamhet. 
 
 
Minneskonto Någon utbetalning från Eva Bergqvists minneskonto har ej skett. 
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Slutord Det gångna året har innehållit många arbetsuppgifter, men vi har 

med intresse tagit oss an uppgifterna, och tillsammans med 
föreningens medlemmar har mycket av våra föresatser utförts. 

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

 
 Kolbäck i mars 2012.   
 
  
 …………………….. 

Rune Larsson 
Ordförande 

 
 ..........................                    ……………………                                     

Berit Eriksson   Monica Hallström 
               Kassör                     Sekreterare 


