
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 
År 2008 

 
Styrelsen Ordförande     Sven Nordström 
 Kassör  Berit Eriksson 
 Sekreterare  Rune Larsson 
 Ledamot  Kerstin Hall 
 Styrelsesuppleant  Monica Hallström 
 Styrelsesuppleant  Ingrid Johansson 
 Styrelsesuppleant  Stig Larsson 
 Styrelsesuppleant  Ingrid Mjöberg 
 Styrelsesuppleant  Kurt Larsson 
 
Medlemsantal Hembygdsföreningen har, vid årets slut, 199 medlemmar.  
 
Möten Styrelsen har haft 8 protokollförda möten samt ett 20 tal 

arbetsträffar på torsdagarna. 
  
Årsmöte hölls den 30 mars då 44 medlemmar var närvarande. 
Som program visade Kurt Larsson bilder från bildbanken. 
 
Höstmötet var den 26 oktober då visade Rune Larsson bilder på 
husen efter ån från Sörstafors till Herrevad. Mötet avslutades med 
kaffe och en stunds samvaro. 
 
Som ett program i Hallstahammars Kommuns kulturveckor 
genomförde vi en kväll med ”Skivor till kaffet” den 16 oktober. Vi 
spelade gamla stenkakor och ett 20 tal personer deltog.  

 
   
Utflykter Vandring i Kyrkbyn var det den 14 maj. Efter vandringen intogs 

kaffe i Tiondeboden bakom kyrkan. 12 personer deltog. 
  
 Den 15 juni gjorde vi en utflykt till skeppssättningen i Årby. 
 11 personer njöt av utflykten i mycket fint väder.   
 
  
 



Aktiviteter 
 
Trångfors Ingegerd Norr har deltagit i Trångforsstiftelsens möten. 
 
Amsta-ringen Försäljningen går fortfarande bra på de försäljningsställen vi har 

smycken utlagda.   
 
Samlingarna  En hel del gamla foton och några andra föremål har inkommit 

under året. 
 
Hemsidan Kurt Larsson har väsentligt utökat bildarkivet som nu innehåller 

över 600 bilder. Till sin hjälp har han haft Berit Eriksson, Monica 
Hallström och Ingrid Mjöberg som gjort ett beundransvärt arbete 
med behandlingen av alla fotona. Vi har fått många positiva 
erkännande av besökare på hemsidan. 

 
Öppet hus Besökandet vid tisdagarnas öppna hus är stabilt mellan 20 och 30 

personer varje gång. Ett speciellt tack till alla medlemmar som 
hjälper till och gör ett fantastiskt fint jobb med att hålla öppet och 
servera kaffe.   

 
Minneskonto Ett bidrag har utdelats ur Eva Bergqvists minneskonto till Svedvi -

Bergs Hembygdsförening, för att trycka boken ”Svedvi under 
1900-talet”. 

 
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 2009.   
 
  
 …………………….. 

Sven Nordström 
Ordförande 

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

Berit Eriksson   Rune Larsson 
 Kassör   Sekreterare 


