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  Västerfärnebo Hembygdsförening 
        Medlemsinformation nr 1 - Juli 2008 

 

 

Verksamheten 

Vi vill i den nya styrelsen ge en aktuell och 
fullödig information till alla som är intressera-
de av verksamheten inom Västerfärnebo Hem-
bygdsförening och vad som händer vid Gam-
melgården. Detta är den första medlemsinfor-
mationen om föreningens verksamhet som vi 
distribuerar per post till hushållen i Västerfär-
nebo och Salbohed.  

Västerfärnebo Hembygdsförening startades 
redan 1915 av bland andra min morfar Axel 
Hedberg i Stäfre och jag känner ett stort ansvar 
för verksamheten efter att jag tagit över rollen 
som ordförande i föreningen. Det är det lokala 
kulturarvet som placeras i fokus och i Väster-
färnebo har det funnits många berömvärda 
personer som har svarat för detta genom att 
både berätta, skriva, ordna aktiviteter och även 
genom att bygga upp en Gammelgård med 
betydande samlingar i många skilda byggnader 
som visar på ett omfattande lokalt kulturarv. I 
en nyligen presenterad doktorsavhandling 
inom området - Hembygdsföreningarnas bruk 
av historien - framhålls även att den lokala 
historien utgör grunden för hembygdsförening-
arnas verksamhet. Det är det vardagliga och 
praktiska historiebruket som dominerar. 

Vi har i styrelsen diskuterat hur vi ökar intres-
set för verksamheten med hänsyn till den nya 
ordningen med ett direkt medlemskap. För 
innevarande år gäller att vi bygger upp ett 
medlemskap som under 2008 inte innebär nå-
gon medlemsavgift. För 2009 är medlemsav-
giften 100 kronor. Vi behöver öka både intres-
se och medverkan i alla de aktiviteter som 
planeras och genomförs. Många av dessa med 
en uttalad starkt förankrad tradition för byg-
den. Vi måste även se till att öka medlemsnyt-
tan för alla medlemmar både i Färnbo och de 
som finns här på sommaren eller i övrigt kän-
ner en stark hemhörighet till Färnbo. Vi fick ett 
omfattande gensvar kring detta hembygdsin-
tresse i samband med lanseringen av boken om 
Hörnsjöfors och Västerfärnebo. Ett intresse 
som även påtagligt underströks av både lands-
hövding Mats Svegfors och vår nye biskop 

Thomas Söderberg som medverkade och stod 
framför en publik på cirka 450 personer. 
Många har efter detta talat om att man träffade 
flera gamla bekanta som man inte sett på åt-
skilliga år och det blev något av en åter- eller 
hemvändardag i Färnbo.  

När det gäller medlemskap i en hembygdsföre-
ning så är det enbart ett fåtal hembygdsföre-
ningar som tillämpar vår gamla ordning och 
ansluter samtliga kommun- eller sockeninne-
vånare som medlemmar. Alla andra föreningar 
har en medlemsbaserad verksamhet med en 
årlig avgift. Vi har i nuläget ett nära och intres-
sant samarbete med både kansliet och ordfö-
rande i Västmanlands Hembygdsförbund och 
Formminnesförening. De följer vår verksamhet 
aktivt och på nära håll. 

 

Det finns stora fysiska värden vid Gammelgår-
den. Nu är samtliga byggnader försäkrade och 
dessutom med hänsyn till byggnadssätt och 
användning. När det gäller främst textilsam-
lingarna pågår ett omfattande arbete i samråd 
med expertis vad avser såväl inventering som 
hur dessa föremål på bästa sätt skall skyddas, 
exponeras och förvaras. Vi har även sökt me-
del ur Sala Sparbanks Miljonen för ökad sä-
kerhet vid Gammelgården.  

En motion sedan tidigare från Erik Knutsson, 
Hyttbacken, Norr Hörende har vi tagit fasta på 
och verkställt. Det gäller gravskötsel för Kron-
jägare Erik Eriksson från Sjövik, Paradiset som 
är den störste bidragsgivaren till Hembygdsfö-
reningen sedan föreningen startade. Hem-
bygdsföreningen svarar från och med år 2008 
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genom Västerfärnebo församling för donatorns 
gravskötsel. 

Vad gäller den nya toalettbyggnaden och 
byggnaden för vagnsmuseum nedanför Gam-
melgården så är dessa inte helt färdigställda 
och omfattande justeringsarbeten måste utfö-
ras. Byggnaderna har skilda leverantörer och 
vad som beställts och levererats är till stora 
delar oklart. Statusbesiktning har utförts. Sty-
relsen har ett omfattande arbete att få ordning 
på detta. 

Hembygdsföreningen har tecknat ett avtal med 
LRF Konsult i Sala som sköter bokföring och 
även löpande utbetalningar. Föreningens bank-
förbindelse är som tidigare Sala Sparbank. 

Vi vill uppmana alla att bli medlemmar genom 
att fylla i det medlemskort som vi tagits fram. 
De finns vid Gammelgården när det är aktivite-
ter på programmet. Ni kan även anmäla er 
genom vår webbplats www.vasterfarnebo.se  
eller slå en signal till ordförande eller Ingmari 
Ekman som håller i medlemsfrågorna. 

Hör gärna av er till mig eller till de andra i 
styrelsen om idéer eller frågor och låt oss även 
få mer av riktigt sommarväder under de veckor 
som återstår av den svenska sommaren.  

PS Och så finns det mördarsniglar vid Gam-
melgården ! DS 

/   Anders Fläcke, ordförande 

 

Sommarkvällar  - onsdagar och övriga aktiviteter   

De sommarkväller och alla andra programinslag under sommaren som genomförts har varit tämligen 
välbesökta och vi har haft tur med vädret. Nu återstår följande program:  

On 23/7  19.00-21.00 Gammelgården  Sommarkväll  

Västandraget, kväll med drag i! 

On 30/7  19.00-21.00 Gammelgården  Sommarkväll 

The Future - Perssons blandning 

On 6/8  19.00-21.00 Gammelgården  Sommarkväll 

Västerfärnebo Dragspelsklubb 

Lö 9/8 
Sö 10/8 

10.00-16.00 Västerfärnebo och Fläckebo Konst- och Hantverksrunda 

Gör en upplevelseutflykt och besök konstnärer och 
hantverkare i vår vackra bygd. Arrangörer: Färnbo 
Byalag i samverkan med utställarna. 

Lö 13/9 09.00-13.00 Gammelgården Arbetsdag – Gemensam lunch 

Lö 20/9 09.00-13.00 Gammelgården Arbetsdag – Gemensam lunch 

Lö 27/9 09.00-13.00 Gammelgården Arbetsdag – Gemensam lunch 

Färnboparaden - 30 år 2008 

I år firar Färnboparaden 30 år med ett omfat-
tande program lördagen den 26 juli med början 
kl 11.45. Det var Helge Bohlström i Färnbo 
som tog initiativ till Färnboparaden med ett 
aktivt stöd från Arne Abramsson och några 
dragspelare med anknytning till Färnbo. Väs-
terfärnebo dragspelsklubb fyller 29 år under 
2008. 
 
Paraden genomförs i nära samarbete mellan 
Hembygdsföreningen, Västerfärnebo drag-
spelsklubb och Västerfärnebo AIK. 

 

Färnboparaden startar med inmarsch till toner-
na av Västerfärnebo gånglåt. 
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ALLSPEL: Lördagsvalsen, Sommarkväll i 
Dalom och Snurran, alla låtarna i G-dur. 
12.15 Västerfärnebo dragspelsklubb. 
12.35 Västerfärnebo durspelare. 
13.00 Lars Holm. 
13.35 Team Gideon. 
14.10 Köpings dragspelsklubb. 
14.35 Linnea och Josefin Syrjälä, duktiga ung-
domar! 
15.00 Sören Rydgren. 
15.35 Viltstråk. 
16.10 Peter och Therese Forsell samt Åke 
Blom. 
16.45 Ottarbälgarna. 
17.10 Rotharrys. 
Programledare: Lars Nyberg  
Ljud: Sala Scenljud 
Gratis parkering. Servering. Buskspel.  

Bussar går från parkeringarna.  
 
18.00 Musik vid helgsmål med Team Gideon i 
Västerfärnebo kyrka. 
På kvällen är det dans i det närbelägna Sved-
boäng. Dans på lilla banan till toner av drag-
spelsklubbar kl 20.00–24.00. Dans på stora 
banan kl 21.00–01.00, Masbandet.  
 
Husvagnsparkering vid Svedboäng mot avgift, 
torsdag 12.00 – söndag 12.00. Under dansen 
servering på festplatsen.  
Kontaktpersoner: Lars 0224-222 08 och  
Birgitta 0224-74 10 19. 
 
Samtliga affischer som tagits fram för Färnbo-
paraden under dessa trettio år kommer att fin-
nas uppsatta i logen vid Gammelgården.  

      
 

Hemsida – webbplats 

 

Hembygdsföreningen har registrerat domänen 
www.vasterfarnebo.se som sin egen webbplats. 
Det finns redan en del information om före-
ningen och kom gärna med synpunkter och 
idéer kring webbplatsen. Man kan även anmäla 
sig som medlem. 

På denna webbplats kommer fortlöpande in-
formation om programverksamhet och annat 
som är aktuellt att finnas tillgängligt. Där finns 
även föreningens nya stadgar som antogs vid 
senaste årsmötet. 

Vi kommer även att skapa en separat ingång  

för enbart medlemmar där samtliga styrelse-
protokoll finns tillgängliga samt annan infor-
mation som riktar sig till medlemmar i före-
ningen. Denna medlemsinformation som du nu 
läser är ett annat exempel som kommer att 
finnas på webbplatsen. 

Västmanlands Hembygdsförbund och Forn-
minnesförening har många aktiviteter och pro-
grampunkter som är av intresse på både regio-
nal och nationell nivå. Vi skall även se till att 
de blir tillgängliga genom vår webbplats. 
Många av hembygdsföreningarna i länet har 
intressanta aktiviteter som vi skall försöka 
delge på bästa sätt genom att länka till dessa.

 

Underhåll av byggnader 

Vi kommer att ta fram skyltar för Gammelgår-
dens byggnader som närmare beskriver bygg-
nadernas ursprung och användning. Dessa 
skyltar samt en sammanfattande beskrivning 
skall ge en kortfattad information över samtli-
ga byggnader som man kan ta del av vid ett 
besök eller rundvandring på Gammelgården. 

Detta utgör även ett värdefullt stöd under guid-
ning vid Gammelgården. 

För att underhålla tegeltaken behöver vi gam-
malt taktegel. Det är främst enkupigt taktegel 
som finns på taken vid Gammelgården. Även 
mindre antal pannor är av intresse eftersom 
många olika format och utföranden förekom-
mer. 
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En mer tilltalande entré vid Gammelgården är 
önskvärd och för detta behövs bland annat 
några grindstolpar av granitsten. Hör av er om 
ni kan avvara grindstolpar. Man kan i vissa fall 
se hur gamla grindstolpar står lite ödsligt eller 
inte har någon egentlig funktion. De kommer 
att få en central plats vid Gammelgården. 
 

  

 

Västerfärnebo Hembygdsförening - 

Styrelse 

Den nuvarande styrelsen utgörs av följande 
ledamöter. 
Ordförande: Anders Fläcke 0224-74 12 15, 
070-592 79 90 
Vice ordf.: Lena MatsAnders  0224-702 17, 
073-077 02 17 
Sekreterare: Gerd Eriksson 0224-74 01 30, 
073-562 38 97  
Ledamöter: Elisabeth Ahlm, Anders Aldén, 
Karl-Gustav Edsbäcker, Lars Olov Larsson och          
Margit Pettersson. 

Suppleanter: Bengt Aldén, Karl-Erik Jansson, 
Leif Boström, Eva Birgersson, Lennart Petters-
son, Kajsa Westerdahl och Susanne Olsson.  

Adjungerade kassörer: Ingmari Ekman 0224-

74 03 95, 076-806 42 80 och Lasse Pettersson  

0224-703 32, 557 35. 

Ulf Östborg avsade sig uppdraget som styrelse-
ledamot och kassör på försommaren. Helén 
Larsson och Ewa Eklund har avsagt sig upp-
draget som suppleanter i styrelsen. 

Dessutom finns en inventariegrupp: Erik Pet-
tersson, 0224-74 05 32. 
Övriga: Gun Hall, Pernilla Nord, Lennart Pet-
tersson, Åke Torsell och Anne-Marie Wik-
ström. 

Valberedning: Ann-christin Korths-Aspegren, 
1 år, Erik Pettersson, 2 år och Per Hellstrand, 3 
år. 

Revisorer: Conny Aldén och Håkan Liljefors.  

Revisorssuppleanter: Lennart Klaar och Mats 
Vangbo 

 

Hembygdsföreningens ändamål 

Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska 
grundpelare: humanism, demokrati och soli-
daritet. Hembygdsrörelsens ändamål är  
 

 
att vårda och synliggöra hembygdens kultur 
och miljö så att den blir en naturlig grund för 
ett gott liv och föra detta vidare till kom-
mande generationer. 

Kontaktuppgifter 

Västerfärnebo Hembygdsförening har  
postadress: c/o Anders Fläcke,  
Stävre 110, 730 71  Salbohed  
Telefon ordförande: 0224-74 12 15 
E-post ordförande: info@vasterfarnebo.se 
Webbplats: www.vasterfarnebo.se 

Marknadsföring 

Webbplats 
Webbansvarig: Ingmari Ekman 
Telefon: 0224-74 03 95 
E-post: webmaster@vasterfarnebo.se 
Medlemsblad 
Text: Anders Fläcke 
Layout och foto: Ingmari Ekman

 


