
 

 

Blev du lurad igen? 

 
Nu börjar vi rusta för 1 maj, 1:a april har vi glömt redan. 

 

På grund av besparingar och annat så kan detta nyhetsblad komma att läggas ned. 

Respiten kan vara detta år, sedan får vi se eller höra. Kanske dags också, efter 19 år. 

 

Men du som aldrig tröttnar på våfflor kan bege dig till hembygdsgården på Sorterarvägen 

26 den 30 april och vara med om årets utestart för hembygdsföreningen också. 

Länken till bilden är dagsmejan syns mer och mer, då dessa jobbade i Heby Mejeri 1930. 

Våra delvisa mejeriprodukter våfflorna är lokalt framställda, för dig och mig. 

Så visa din uppskattning och gör en insats för oss i år igen, medlemmar i föreningen be-

hövs alltid och det är extra roligt när det ansluter sig nya som kanske inte varit med här 

förr. Det går bra att mejla till vår e-postadress om det är något med. 
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Årsmötet har varit i år. 

 
 § 15 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

Årsmötet hade 28 deltagare. 



Om Västerlövsta i Sala Allehanda i april 1919. 

  
SA 19190402   SA 19190402 

  
SA 19190402   SA 19190402 

  
SA 19190402    SA 19190407 

 
SA 19190409 



Hände i Västerlövstatrakten för 100 år sedan i april 1919. 

  
SA 19190402     SA 19190404 



Två sidor om en man, delvis i Sala Allehanda i april 1919. 

 
SA 19190404 



För 100 år sedan i april 1919. 

  
SA 19190404   SA 19190414 

  

  

För kännedom, så har avlidna barn och släk-

tingar hittats i Danderyds-trakten, men om 

kontakt nås med deras efterlevande är ännu 

osäkert. 

Vore trevligt om det gick att uppbringa mer 

efter denna släkt här också. 

Gravstenen nedan är varligt nyfejad på hans 

dödsdag för att kunna utläsas och fortsatt 

vårdas av församlingen. 



Hänt i Västerlövsta i april 1919. 

  
SA 19190407 

 

  
SA 19190407    SA 19190416 

 

  
SA 19190423 



Hänt i Västerlövsta i april 1919. 

  
SA 19190409   SA 19190407 

  
SA 19190409    SA 19190411 

 

  
SA 19190411    SA 19190414 

 

  
SA 19190414    SA 19190414 



 

Auktioner mm i Hebytrakten för 100 år sedan i april 1919. 

   
Alla tre i SA 19190416 

 SA 19190416  

 



Om Västerlövsta i Sala Allehanda i april 1919. 

  
SA 19190416 

  
SA 19190416 

   
SA 19190430    SA 19190423 

  
SA 19190423   SA 19190423 

 SA 19190425  



I ”Holmens hage” för 65 år sedan. 

 
 

 
Okänd fotograf men diabilderna är nyligen hemköpta till Heby från Fagersta. 

Övriga bilder i detta nummer är nyligen ”hemkomna” också. 

 



KALENDARIET FÖR 2019. 
30 april, kl 20- Valborgsmässofirande vid hembygdsgården. 

  1 maj – november Kan du hyra eller beställa en visning av hembygdsgården. 

  7 maj, kl 19- Trivselkväll 1 med bilder, prat och kaffe – Tema? 

21 maj, kl 19- Trivselkväll 2 med bilder, prat och kaffe – Tema? 

Kristi Himmelfärdsdag, kl 8-  Gudstjänst vid hembygdsgården 

  6 juni, kl 11.00- Nationaldagsfirande vid hembygdsgården. 

21 juni, kl Midsommarfirande vid hembygdsgården. 

  8 juli 2019 Hembygdsföreningen firar 76 år. 

I augusti, kl 11- Gudstjänst vid hembygdsgården inför Våffelöppnandet 

I augusti, kl 11-16 Café Våfflan i hembygdsgården är öppen. 

  4 augusti, kl 11-16 Hembygdsgårdarnas dag. 

I september Kulturarvsdagen, tema ”Dela kulturarvet”. 

 Hemafton med Sill- och rågmjölsgröt. 

  9 november, kl 10-15       ARKIVENS DAG I MORGONGÅVA. 

Medlemsavgiften i hembygdsföreningen för år 2019, 

kan du som vill vara medlem betala till vårat bankgiro-nr 592-9716. 

För mer info om hembygdsföreningen kolla www.hembygd.se/vasterlovsta . 

Ordförande är Nils-Göran Gustavsson, sekreterare Ingegerd Norling och kassör Jan 

Alriksson. Vi finns även med på Facebook och annonserar ibland på samma 

nätverksplats men i ”Alla vi som bor eller bott i Heby”. Detta häfte finns vanligtvis i 

Heby bibliotek, Tegelbruksmuseet, Hembygdsgården och vid Heby kommunkontor. 
Redaktör för ”Väster Lövsta Nyheter” sedan 2001 är Kenth Hansson, tel. 0224-314 23/070-7355696. 

 MED UPPGIFTER EFTER DEN 1 MARS 2019.  TRYCKT VID HEBY KOMMUN 20190403 

 

Du kanske känner igen dessa grabbar från Ungdomslaget 1953? 
 

 

 

 

 

 

Bild utgår men finns i det tryckta månadsbladet. 

 

 

 

 

 

 

 

Hör då av dig till ovanstående! 

http://www.hembygd.se/vasterlovsta

