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Medlemsantal Hembygdsföreningen har, vid årets slut, 206 medlemmar.
Möten

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten samt ett 20 tal
arbetsträffar på torsdagarna.
Årsmöte hölls den 22 mars då ett fyrtiotal medlemmar var
närvarande.
Som program kom Stefan Johansson och talade om vår natur.
Höstmötet var den 25 oktober ingick i Hallstahammars kommuns
kulturveckor. Micael Wallén spelade dragspel och vi sjöng Åke
Rasks visor. Några diabilder från 1990 talet visades. Mötet
avslutades med kaffe och en stunds samvaro.
Den 18 november genomförde vi ”Skivor till kaffet” Vi spelade
skivor med Glenn Millermusik och Rune Larsson berättade lite om
Glenn Miller.
Hembygdsföreningen deltog i Birger Jarls dagar vid
Gästgivargården i augusti. Vi sålde Amstasmycken, och Lars
Gahrn gjorde guidade turer.

Utflykter

En resa till Åkermans rosodling i Köping genomfördes den 24
april.
Den 10 maj hade vi en vandring i Borgåsund med Astrid Åkerman
och Anita Löfstrand som guider. I vandringen deltog ett trettiotal
medlemmar.
Vi var inbjudna till Skultuna Hembygdsförening den 3 oktober. Ett
15 tal medlemmar deltog. Dom visade oss en del ur deras stora
samling av gamla föremål. Vid kaffet utbytte vi erfarenheter om
bildinsamling och registrering av dessa.

Aktiviteter
Trångfors

Kurt och Sven har deltagit i Trångfors-stiftelsens möten, och har
även gjort en resa till Dannemora och Österbybruk anordnad av
stiftelsen.

Kurser

Ingrid Mjöberg var på en kurs om föremålsregistrering.
Kurt och Rune deltog i en informationsträff om hur man behandlar
ljudband. Träffen hölls på slottet i Västerås.
En kurs om gamla fotografier hölls på Kyrkbacksgården i
Västerås. Kurt, Rune, Berit och Monica deltog.

Amsta-ringen

Försäljningen går fortfarande bra på de försäljningsställen vi har
smycken utlagda.

Hemsidan

Vi har utökat bildbanken på hemsida och i december hade vi 736
foton digitaliserade.
VLT har uppmärksammat vår hemsida och gjort både reportage
och publicerat några av våra bilder. Vi har också fått in gamla
foton, från besökare och via nätet, för vår bildbank.
Via Eva Bergqvist minneskonto har vi sökt och fått bidrag till en
skanner för digitalisering av diabilder.
Hemsidan har nu över 300 besökare per månad. Tack Kurt för ett
fint arbete

Tryckta alster

Under året har vi distribuerat två tryckta berättelser: Sörstafors
Tegelbruk och Soldaterna 85 Stark på Amsta båda skrivna av Alf
Eriksson.

Öppet hus

Besökandet vid tisdagarnas öppna hus är stabilt och mycket
populärt. Ett speciellt tack till alla medlemmar som hjälper till och
gör ett fantastiskt fint jobb med att hålla öppet och servera kaffe.

Minneskonto

Ur Doktor Eva Bergqvists minneskonto har 2 bidrag utbetalats
under året. Ett till Birger Jarl dagarna vid Gästgivargården och så
till Lantmäteriet för inköp av en karta över Kolbäck från 1700-talet.

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 infriats.
Vi tackar för det gångna verksamhetsåret och styrelsen ställer
samtidigt sina platser till årsmötets förfogande.
Kolbäck i mars 2010.
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