Eva Bergqvist minneskonto
Eva Bergqvist minneskonto tillkom efter hennes plötsliga bortgång i oktober 2003.
Eva föddes i Örebro 1939 och uppvuxen i Stockholm. 25 år gammal var hon legitimerad
läkare. Fem år senare avlade hon doktorsexamen. I mitten av 1970-talet, efter några år som
läkare inom försvaret, kom Eva till Hallstahammar och Bulten Kanthals företagshälsovård.
1979 öppnade hon privatklinik i Kolbäck som hon drev i 24 år fram till sin död.
Eva Bergqvist var mycket uppskattad av sina patienter, inte bara som läkare utan också för sitt
engagemang för patientens rättigheter gentemot etablissemanget.
I mitten av 1980-talet blev hon på allvar politiskt aktiv och satt med i socialnämnden i
Hallstahammar. Hon satt också tolv år i Västmanlands landstingsfullmäktige.
Dåvarande ordförande för kommunfullmäktige Ulf Sköld uttalade sig i VLT:
Hon är den som haft överlägset flest motioner och interpellationer i kommunfullmäktige.
Studerar man Evas alla skrivelser framträder det att hon var den av politikerna i
Hallstahammar som stod allra närmast vardagsmänniskan.
En av hennes motioner var ”inrättande av donationsfond”. Så här argumenterade hon bl a:
Även kommuner drabbas av negativ publicitet t ex i tider av ekonomiska svårigheter. Ändå är
många kommunmedlemmar djupt fästa vid hembygden. Andra är tacksamma för den vård de
själva eller anhöriga fått inom hemtjänsten, på servicehus eller sjukhem. Några är säkert
intresserade av att bidra till kulturverksamheten eller idrottsrörelsen. För alla dessa kunde en
kommunal donationsfond säkert vara ett intressant alternativ
Motionen avvisades i kommunfullmäktige.
Hennes efterlevande blev dock överens med Kolbäcks hembygdsförening om att inrätta ett
minneskonto. Så här skrev hennes make NA Bergqvist om kontot:
Tankar kring ”Medlen till Eva Bergqvists minne” hos Kolbäcks Hembygdsförening
Vid Eva Bergqvists oväntade och hastiga död 2003-10-27 avbröts alla hennes idéer och
framtidsplaner. I dem ingick bland mycket annat att fördjupa och dokumentera redan
påbörjade och i vissa fall långt gångna historiska studier. Främst inriktade hon sig på den
bygd hon levde och verkade i, även om hon inte var främmande för vidare vyer.
Närmast inriktade hon sig på den forna Kolbäcks Socken och Kolbäcks Kommun och deras
närliggande bygder, städer och byar samt förbindelserna dem emellan till lands och vatten.
Hon såg som en plikt att fördjupa kunnandet och att informera om viktiga händelser och
platser, ej minst mot bakgrund av den totala likgiltighet, för i synnerhet Kolbäcks historiska
platser, hon förnam bland de styrande i Hallstahammar.
Texten i dödsannonsen blev således:
Tänk på Evas intresse för traktens historia. Eva Bergqvist minneskonto postgiro …

Kolbäck i december 2008.
Sammanställt av Kurt Larsson

Stadgar för Eva Bergqvist minneskonto.

Minneskontots ändamål är att värna och vårda Kolbäcks, och dess
omgivningars, kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.
Minneskontots tillkomst, se omstående sida.
Minneskontots tillgångar förvaltas av Kolbäcks hembygdsförening.
Beslut om bidrag från minneskonto fattas i koncensus mellan Kolbäcks hembygdsförenings
styrelse och NA och/eller Carl Bergqvist tel 0735352552, båda parter i förening.
Då medel beviljats till något ändamål skall där framgå att bidraget kommer från
Eva Bergqvist minneskonto.
Hembygdsföreningens årsmöten beslutar om föreningens åtagande enligt ovan.
Denna handling finns i två exemplar.

Kolbäck den:

Kolbäck den:

NA Bergqvist

Sven Nordström

Kopia: carl.bergqvist@hotmail.com

