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Medlemsantal Hembygdsföreningen hade, vid årets slut, 186 medlemmar.
Möten

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten.
Årsmöte hölls den 29 mars med ett 25 tal medlemmar närvarande.
Höstmötet genomfördes den 25 oktober. Kulturutvecklare Emil Berglund
från Hallstahammars kommun talade under rubriken ”Kultur,
Medborgare och Framtid”. Ett 30 tal medlemmar deltog.

Öppet Hus.

Aktiviteter

Varje tisdag är lokalen öppen på eftermiddagarna. Föreningens
medlemmar ställer upp och serverar kaffe. Under 2015 hade vi cirka
1300 besökande.
Ett stort tack till alla som ställer upp och hjälper till.

Amstasmycket

Försäljningen går fortfarande bra.

Hemsidan

Kurt Larsson, vår hemsideredaktör, har under året moderniserat
hemsidan, samt anpassa den för mobilanvändning. Vi har också
Hemsidan ”Herrevadsbro.se” samt en vilande hemsida på
hembygdsförbundets plattform, ”hembygd.se.”
Kent Sjöström fortsätter att sätta sig in i arbetet för att hjälpa Kurt med
hemsidesarbetet.

Konst o. kultur

Vi deltog i Konst och Kulturrundan under påsken. Det kom 110
besökande. Vi serverade kaffe.
Vi visade också mässingsljusstakar av Artur Pettersson.

Kolbäcks hembygdsförening Stationsgatan 12, 734 50 Kolbäck

info@kolbacksbygden.se

1

Kolifej

Den 5 sept. var det Kolifej. Vi hade lokalen öppen, och ett hundratal
besökare under dagen.

Träffar

Vi har deltagit i en av Västmanlands Hembygdsförbund ordnad träff
med Barkarö, Säby, Svedvi-Bergs hembygdsföreningar. Den träffen
hölls i Säby.

Minneskonto

Inga medel från Eva Bergqvists minneskonto har tagits i anspråk i år.

Statistik

Hembygdsförbundet vill ha en samlad uppfattning på hur många
arbetstimmar som läggs ned på arbetet i föreningarna runt om i landet.
Vi har under 2015 redovisat 4362 timmar. I detta ligger också en
uppskattad tid som läggs ner på jourarbetet på tisdagarna.

Slutord

Vi har med stort intresse och på bästa sätt försökt lösta
arbetsuppgifterna i föreningen. Styrelsen tackar för det gångna
verksamhetsåret och ställer samtidigt våra platser till årsmötets
förfogande.
Kolbäck i mars 2016.
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