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Medlemsantal Hembygdsföreningen hade, vid årets slut, 208 medlemmar.
Möten

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten.
Årsmöte hölls den 30 mars med ett 25 tal medlemmar närvarande.
Agneta Ivemyr, nyvald ordförande i kyrkorådet, talade om de uppgifter
som finns framöver i kyrkan.
Höstmötet genomfördes den 26 oktober. Kent berättade om arbetet
med minnesplatsen. Rune visade några kolbäcksbilder ur vårt bildarkiv.

Öppet Hus.

Varje tisdag är lokalen öppen på eftermiddagarna. Föreningens
medlemmar ställer upp och serverar kaffe. Under 2014 hade vi 1433
besökande.
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. Vi har under året köpt in och fyllt på förrådet med
ringar.

Minnesplatsen

Invigning av minnesplatsen vid Herrevad genomfördes i fint väder den
17 maj. Bland deltagarna märktes landshövding Ingemar Skogö,
kommunalrådet Catarina Pettersson, historiken Lars Gahrn, drivkraften
bakom projektet Kent Sjöström och Kurt Larsson som gjort det
datatekniska arbetet. Med vid invigningen var också Gycklargruppen
Trix, kören Asamal, kyrkbåt med 8 roddare samt många fler.
En publik på uppskattningsvis 800 personer beskådade det hela.
Tack alla som gett oss en fin minnesplats vid Herrevad.
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Hemsidan

Kurt Larsson, vår hemsideredaktör, fortsätter utöka hemsidan. Vi har
också en vilande hemsida på hembygdsförbundets plattform,
”hembygd.se.”
Under året har även ”Herrevadsbro.se” tillkommit.
Kent Sjöström fortsätter att sätta sig in i arbetet för att hjälpa Kurt med
hemsidesarbetet.

Kulturveckorna

Vi hade vårt höstmöte samt som vanligt öppet hus under
kulturveckorna.
Vi deltog också i Konst och Kulturrundan under påsken. Det kom 161
besökande. Det var mycket trevligt och många som fördjupade sig i
våra bildpärmar och klippböcker.
Vi visade också mässingsljusstakar av Artur Pettersson.

Kolifej

Den 7 sept. var det Kolifej. Vi hade lokalen öppen, och ett hundratal
besökare under dagen.

Träffar

Vi har deltagit i en träff med företrädare för Konst och Kulturrundan, och
har även blivit medlem i föreningen.
Vår ordförande Rolf Pennerud deltog vid Vallbyskolans 50 årsjubileum.
Han visade valda delar ur vårt arkiv.
Rolf och Hans har deltagit i en träff på Westmanna-Arvet där man
tipsade om hur man tar hand om insamlade föremål.

Lokalen

Lokalen har utrustats med nya ljuddämpande plattor i taket. En
diskmaskin har installerats i köket.

Minneskonto

Medel från Eva Bergqvists minneskonto har tagits i anspråk för att
inköpa bänkar till minnesplatsen.

Slutord

Vi har tillsammans tagit oss an arbetsuppgifterna i föreningen och
försökt lösa dom på bästa sätt.
Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och ställer samtidigt
våra platser till årsmötets förfogande.

Kolbäck i mars 2015.
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