
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 
År 2010 

 
Styrelsen Ordförande     Sven Nordström 
 Kassör  Berit Eriksson 
 Sekreterare  Monica Hallström 
 Ledamot  Kerstin Hall 
 Ledamot  Ingrid Mjöberg avliden 24/7 2010 
 Styrelsesuppleant  Elisabeth Ohlson 
 Styrelsesuppleant  V.ordf. Rune Larsson 
 Styrelsesuppleant  V.sekr. Göran Mossberg 
 Styrelsesuppleant  Kurt Larsson 
 
Medlemsantal Hembygdsföreningen har, vid årets slut, 198 medlemmar.  
 
Möten Styrelsen har haft 7 protokollförda möten samt ett 20 tal 

arbetsträffar på torsdagarna. 
  
Årsmöte hölls den 21 mars då ett trettiotal medlemmar var 
närvarande. 
Som program kom Per Wernberg och visade bilder och berättade 
mycket underhållande om Kolbäcksåns källflöden.  
Mötet avslutades med kaffe och smörgås. 
 
Höstmötet var den 31 oktober ingick i Hallstahammars kommuns 
kulturveckor. Mats Källstig berättar om Gustaf Åhman och Kurt 
visar hans bilder. Spelmän från Säby, Christer Johansson och 
Sven-Erik Buskenström underhöll med durspel och visar bilder 
från sin resa i Texas. Mötet avslutades med kaffe och smörgås 
och en stunds samvaro. 
 
Den 24 november anordnades  ”Skivor till kaffet”. Den här gången 
var det folkmusik som spelades.      

  
  
Besök Skultuna hembygdsförening kom på besök 8 maj. Vi gjorde ett 

besök i Kolbäcks järnhandel där Bengt Andersson guidade oss.   



                             I hembygdslokalen visade Rune Larsson bilder från Kolbäck förr 
och nu. Besöket avslutades med kaffe. Ett tjugotal intresserade 
hade mött upp. 

 
Utflykter         10 juni besökte vi Västerås Möbeltillverkning i Lillhärad som 

tidigare tillverkade Carl Malmsten möbler. Vid besöket deltog ett 
15 tal medlemmar. 

 
                              Ek´s vagnsmuséum i Västerås besökte vi 16 september. Det var 

ett 15 tal intresserade som guidades runt bland landåer, kupéer 
och droskor tillverkade bl.a. i Frankrike, Tyskland och Sverige. 

                                                             
  
Aktiviteter       
 
Trångfors Kurt Larsson har deltagit i Trångforsstiftelsens styrelse. 
  
  
Amsta-ringen Försäljningen går fortfarande bra på de försäljningsställen vi har 

smycken utlagda.   
 
Hemsidan Vi har utökat bildbanken på hemsida och nu har vi över 850 foton 

digitaliserade varav ca 75 Åhman bilder.  
                              Dessutom finns nu ca 30 berättelser om hembygden. 
 Hemsidan har i snitt 320 unika besökare per månad. 
 
Gustaf Åhman       Vi har startat arbetet med att få Västmanlands Läns Museum att 

överta Åhmans ateljéutrustning som i dag ligger i vår källarlokal. 
                              VLT och Västmanlands Nyheter har uppmärksammat vårt arbete.        

 
Tryckta alster Under året har två tryckta berättelser skickats ut: Kolbäck-Bergs 

Elektriska Distributionsförening  och Gustaf Åhman. 
 
Öppet hus Totalt under året har 1124 personer besökt lokalen. Öppet hus 

svarar för 20 – 30 besökare varje gång. 
                              Ett speciellt tack till alla medlemmar som hjälper till och gör ett 

fantastiskt fint jobb med att hålla öppet och servera kaffe.   
 
VLTs bloggeria/Hallstahammar 
                              
                              Kurt Larsson bloggar om hembygdsföreningen. 
 
 
Minneskonto Någon utbetalning från Eva Bergqvists minneskonto har ej skett. 
 
 
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 utförts. 



 Vi tackar för det gångna verksamhetsåret och styrelsen ställer 
samtidigt sina platser till årsmötets förfogande. 

 
 Kolbäck i mars 2011.   
 
  
 …………………….. 

Sven Nordström 
Ordförande 

 
 ..........................  ……………………            

Berit Eriksson   Monica Hallström 
 Kassör   Sekreterare 


