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Västerfärnebo Hembygdsförening 
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Kallelse till årsmöte 
Alla intresserade hälsas välkomna söndag 27 mars 

2011 kl. 18.00 till Bygdegården.  
 
Rösträtt på årsmötet har du som betalt medlemsavgif-
ten för 2011. Det går bra att anmäla sitt medlemskap 
och betala avgiften på plats.  
 
Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuds du på 
kaffe och bildvisning. Dessutom försäljning av Färn-
bokalendern 2011, vykort och broschyrer.  

 
Textilgruppen träffas 
Nästa möte i textilgruppen äger rum onsdag 6 april 

kl. 18.00 i Bygdegården. Samordnare Agneta Hed-
lund, e-post agneta.hedlund@home.se och Annika 
Berglund, telefon 0224-100 40. 
 
Vinteraktiviteter i hembygdsföreningen 
Det händer saker i hembygdsföreningen även under 
den mörka årstiden. Under januari hölls två träffar i 
Bygdegården. Den nya tekniken med DVD och In-
ternet gör det möjligt att med dator och projektors 
hjälp ha visningar av olika slag. 
 
Den 2 januari visades "bussfilmen" Västerfärnebo 

Biltrafikförening 1946. Det var 21 personer som bi-
drog med både namn på personer i filmen och roliga 
episoder från händelser under busstrafikens storhets-
tid i Västerfärnebo.  
 
Nästa träff hölls den 9 januari med nio deltagare som 
tog del av bilder, dokument, personer och platser som 
lagts in av hembygdsföreningar i Bygdeband, databa-
sen som kopplar ihop släkt- och hembygdsforskning. 
 

"Bussfilmen" - favorit i repris 20 mars i  
Bygdegården 
Redan vid det förra visningstillfället framkom öns-
kemål om att visa "Bussfilmen" en gång till. Söndag 

20 mars kl. 11.00 är det dags igen. Vi visar Väster-

färnebo Biltrafikförening 1946 i Bygdegården. Dess-
utom försäljning av fika och Färnbokalendern 2011. 
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PRO-möte med Bygdeband 
Vid PRO:s träff på skärtorsdagen 21 april kl. 13.00 
i Bygdegården kommer Ingmari Ekman att demon-
strera Bygdeband, databasen som kopplar ihop hem-
bygdsforskning med släktforskning.  
 
Hembygdsföreningen har bland annat matat in ett 
stort antal bilder som nu finns fritt tillgängliga via 
Internet.  

 
 
Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 
Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i träffar och studiecirklar, 
kring dokumentation av bygden samt släkt- och bygdeforskning inom projektet 
Bygdeband och andra kulturarrangemang. 

 

Senaste nytt -  
Sala kommun beviljar hembygdsföreningen bidrag till samlingslokal om Boverket också gör det! 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja Västerfärnebo Hembygdsförening 1 260 tkr, under förutsättning att Boverket beviljar 50% av projekt-
kostnaden. (Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2011-03-01, § 29 KFN)
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Bygdeband - Bygden på nätet - en möjlighet att 
marknadsföra din hembygd 
Bygdeband är ett samarbete mellan Genline och Sve-
riges Hembygdsförbund. Bygdeband är en historisk 
skattkista för hembygds- och släktforskare och för 
dig som är nyfiken på din historia. Här kan du hitta 
platser och personer i din hembygd och få tillgång till 

material, bilder och dokument,  som hittills bara varit 
tillgängligt i hembygdsföreningarnas arkiv. Över 340 
hembygdsföreningar har gått med Bygdeband.  

Västerfärnebo Hembygdsförening har i början av 
mars 1.000 personer, 577 platser, 617 bilder och 527 
dokument inlagda i Bygdeband. Allt är ihopkopplat 
och dessutom kopplat till kartan.  
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Gör ett besök på nätet! www.bygdeband.se  - Så här gör du … 
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Här är!ett exempel på vad du kan hitta i Bygdeband 
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Lärarinnan Stina Gråberg 
När lärarinnan Stina Gråberg avled 1906 kunde man läsa om 
dödsfallet i tidningen. Hon hade arbetat i Hedbo småskola i drygt 
32 år. Stina Gråberg föddes i Hedbo 1837. Som ung tjänade hon 
piga i Sörål och Hällby. I Hällby föddes hennes dotter Emma 
1860. Stina kom tillbaka till Hedbo igen 1862 och där fick hon 
sluta sina dagar i samma stuga som hon var född. 
 
Dottern Emma emigrerade till Norra Amerika 1881. Förra 
sommaren besökte hennes ättlingar Sverige och Hedbo.
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Gåvor till minnet av Erik Knutsson 
Inför Erik Knutssons begravning har tolv givare beta-
lat in bidrag på totalt 1.250 kr till en ny kaffestuga på 
Gammelgården. Stort tack till alla! 
 

Vi skannar gärna dina bilder och urklipp 
Har du gamla foton eller tidningsurklipp som du vill 
dela med dig av? Alla motiv är av intresse, även om 
du inte vet vilka personerna är. Hör av dig till Ingma-
ri Ekman 0224-74 03 95. 

 
 

 

Marknadsför ditt företag 
Det är lätt för kunderna att hitta dessa företag. Gå in 
på www.vasterfarnebo.se och klicka dig vidare på 
länken Företag i Västerfärnebo. Samtidigt ger före-
tagen i bygden ger sitt stöd till Hembygdsföreningen 
genom att finnas med på denna webbplats. 
 
Vill du finnas på webbsidan med ditt företag? Hör av 
dig till webmaster@vasterfarnebo.se 

 
Snart är det sommar igen … bilder från sommaren 2010 

Bli medlem – vinn på ditt medlemsnummer!  
Mia Hagman, Nyhyttan 233, 
Västerfärnebo och Åke Gus-
tavsson, Brobackevägen 5, 
Västerfärnebo, blev med-
lemsvinnare denna gång. 
Grattis! Färnbokalendern 2011 
kommer till er.  
 

Så här blir du medlem! 
Medlemsavgiften är 100 kronor. Den sätts in på 
bankgiro 351-5459. Kom ihåg att lämna namn, 
adress, telefonnummer och om möjligt  
e-postadress. Som medlem stöder du utvecklingen av 
bygden.  
Mer information finns på hembygdsföreningens 
webbplats www.vasterfarnebo.se 

Kontaktuppgifter  
Västerfärnebo Hembygdsförening 
c/o Anders Fläcke, 
Stäfre, 730 71  Salbohed 
Telefon: 0224-74 12 15 
E-post: anders.flacke@vasterfarnebo.se  
 

Marknadsföring och medlemsinformation  
Webbansvarig: Ingmari Ekman, 0224-74 03 95,  
e-post: webmaster@vasterfarnebo.se  
Redaktionskommitté: Ingmari Ekman, Anders Fläcke 
och Lars Östlund 0224-700 52.  
Ansvarig utgivare: Anders Fläcke. 

Övriga styrelseledamöter 
Erik Pettersson 0224-74 05 32, Gun-Britt Isaksson 0224-74 03 84, Monica Sornelid 0224-74 04 34, Lasse Petters-
son 0224-703 32, Lennart Pettersson 0226-600 49, Anita Erlandsson 0224-704 14, Per Gunnar Hall 0224-74 10 41, 
Susanne Olsson 0224-700 47.  


