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Styrelsen för Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening får 
härmed lämna sin berättelse om verksamheten under år 2018. 

 

MEDLEMMAR  

Den 31/12 2018 hade föreningen 369 enskilda medlemmar, varav 60 
ständiga medlemmar, 38 familjemedlemmar och 22 stödjande institutioner 
eller organisationer. Hembygdsföreningar, fullvärdiga och stödjande, som 
även är anslutna till Sveriges Hembygdsförbund var 50 stycken. 
Föreningarna hade ett sammanlagt medlemsantal av 9 529 personer. 
Arkeologigruppen hade vid årsslutet 110 medlemmar. 

Anslutna hembygdsföreningar: Arboga Minne, Badelunda, Barkarö, 
Björksta, Dingtuna-Lillhärad, Engsö, Fagersta-Västanfors, Fläckebo, Färna, 
Föreningen Hembygdsjournalen, Götlunda, Haraker, Hubbo, 
Industrihistoriska föreningen i Västerås, Irsta, Kalklinbanans vänner, 
Karbenning, Karmansbo bruksmiljö, Kila, Kolbäck, Kolsva-Orten, Kumla, 
Kungsåra, Kungsör, Lundby, Medåker, Möklinta, Norberg, Norbergs 
Folkminnesarkiv, Norrby, Odensvi, Ramnäs-Virsbo, Riddarhyttans 
Hembygds- och Intresseförening, Romfartuna, Rytterne, Sala, Sevalla, 
Skerike, Skinnskatteberg, Skultuna, Surahammar, Svedvi-Berg, Säby, 
Säterbo, Tortuna, Tärna Bygdegårdsförening, Västerfärnebo, Västervåla, 
Västerås och Ångkraftverkets vänner.  

Övriga stödjande organisationer/institutioner: Arboga kommunbibliotek, 
Ekomuseum Bergslagen, Enåkers Hembygdsförening, Hallstahammars 
bibliotek, Heby bibliotek, Huddunge Hembygdsförening, KUJ 
museiförening, Kungsörs bibliotek, Köpings museum, Köpings 
Stadsbibliotek, Medicinhistoriska sällskapet Westmannia, Norbergs 
Bergslags Hemslöjdsförening, Norbergs bibliotek, Nätverket för 
Byggnadsvård i Västmanland, Surahammars bibliotek, Svenska 
Folkdansringen, Vallby Friluftsmuseum, VLT biblioteket, Virsbo bibliotek, 
Västmanlands Läns hemslöjdsförbund, Västerås Folkdansgille, 
Västmanlands-Dala nation i Uppsala. 

Hedersmedlemmar: f. Landshövding Jan Rydh (2000),   
f. Länsmuseichef Krister Ström (2005) 
f. Länsmuseichef Carl-Magnus Gagge (2018). 
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STYRELSENS LEDAMÖTER  

Ordförande 
Bengt Wallén 

Ledamöter valda t.o.m. årsmötet 2019 
Tomas Ahlin 
Katarina Curman 
Lars Ekegren 
Bengt Lindh  
Oddvar Falk  

Ledamöter valda t.o.m. årsmötet 2020 
Marianne Atlegård 
Anders Fläcke 
Tommy Karlsson 
Siv Antonsson 
Stefan Aurusell 

Ersättare i styrelsen till årsmötet 2019 
Markku Ollila  

Ersättare i styrelsen till årsmötet 2020 
Tommy Berglund 

Ständig ledamot till och med 1 juni 2018  
Länsmuseichef, Carl-Magnus Gagge 

Ständig ledamot från den 2 juni 2018 
Länsmuseichef Jennie Andersson Schaeffer 

Adjungerade ledamöter  
Skattmästare Hjördis Häll  
Sekreterare Ann Österberg 

Revisorer ordinarie  
Roger Strömma 
Annie Widell 

Revisorer ersättare  
Micael Berg 
Bengt Widell 
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Styrelsens arbetsutskott 
Bengt Wallén, Anders Fläcke, Katarina Curman, Bengt Lindh.  
De adjungerade ledamöterna Carl-Magnus Gagge/Jennie Andersson 
Schaeffer, Hjördis Häll och Ann Österberg.  

Arkeologigruppens styrgrupp  
Styrgruppen har bestått av Jan-Olov Andersson, Karin Bergqvist, Annica 
Brehmer, Maria Johannesson, Anna-Lena Hallgren från Stiftelsen 
Kulturmiljövård och Ann Österberg från Hembygdsförbundet.  

Valberedning  
Hans G Silfverberg, sammankallande, Mikael Andreasson och Elin-Cathrin 
Johansson. 

 

MEDLEMSAVGIFTER  

För 2018 har följande avgifter gällt Hembygdsföreningar  
Med upp till 100 medlemmar     kr 200:-      
 "      "     "    200    -"-                kr 300:-     
 "      "     "    300    -"-                  kr 400:-    
 "      "     "    400    -"-                  kr 500:- 
 "      "     "    500    -"-                  kr 600:- 
 "      "     "    600    -"-                 kr 700:- 
Därutöver                     kr 800: - 
Enskild medlem           kr 150:-   
Ytterligare familjemedlem     kr   50:- 
Stödjande organisationer             kr 300:- 

 

SAMMANTRÄDEN  
Styrelsen har under året haft sex ordinarie sammanträden och 
arbetsutskottet fem. En heldag för styrelsen hölls på Dybecksgården i 
Odensvi 14 juni. 
Styrelseutvecklingsgruppen och byggnadsvårdsprisgruppen har haft två 
möten vardera och gruppen som arbetar med länets industriarv har haft tre 
träffar under året. 
Arkeologigruppens styrgrupp har under året haft sex protokollförda 
styrgruppsmöten. 
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Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening var en av 
stiftarna då stiftelsen Västmanlands läns museum bildades. Sedan stiftelsen 
lagts ner har hembygdsförbundet och länsmuseet haft ett nära samarbete. 
En samarbetsgrupp mellan förbundet och landstinget bildades liksom en 
referensgrupp för Vallby friluftsmuseum. Gruppernas syfte är att tillse att 
andan i den ursprungliga stiftelseurkunden lever kvar. 
Samrådsgruppen med Region Västmanland, har under året haft möten 24 
april och 27 november. Samrådsgruppen har bestått av ledamöter från 
Västmanlands Hembygdsförbund, Bengt Wallén och Ann Österberg och 
ledamöter från Region Västmanland, Carl-Magnus Gagge/Jennie 
Andersson Schaeffer, Lena Johansson/Agne Furingsten, och Lena 
Karlström. 
Referensgruppen för Vallby Friluftsmuseum har under året haft 
sammanträden 27 april och 26 november. Referensgruppen har bestått av 
ledamöter från Västerås stad; Anders Lerner och Katarina Frost. Från 
Västerås turism; Pernilla Törngren. Region Västmanland; Henrik Wester, 
Carl-Magnus Gagge/Jennie Andersson Schaeffer och från 
Hembygdsförbundet; Marianne Atlegård/Bengt Wallén och Ann Österberg. 

I Spaningsredaktionen representerades styrelsen av Katarina Curman. I 
Arkeologigruppen representerades styrelsen av Bengt Lindh och Bengt 
Wallén. Ombud för Hembygdsförsäkringen var Anders Fläcke. 

 

REPRESENTATION  
Vid externa arrangemang under år 2018 har följande personer representerat 
Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening. 
Ordförandekonferenser: Vid den nationella ordförandekonferensen i 
Västerås 23 februari representerades förbundet av Bengt Wallén. 
Vid SHF:s höstmöte i Stockholm 19 september representerades förbundet 
av Bengt Wallén. 
Försäkringskonferens: Vid försäkringskonferensen i Västerås 24-25 
februari representerades förbundet av Anders Fläcke och Ann Österberg 
Riksstämman: Ombud för vårt hembygdsförbund vid Riksstämman 25-27 
maj i Kalmar var Bengt Wallén. Konsulent Ann Österberg deltog som 
protokollförare vid riksstämman. 
Hembygd Öst har under året haft en sammankomst i Enköping 2 oktober. 
Förbundets representanter var Anders Fläcke och Ann Österberg. 
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Vid de fem diskussionsträffar om en kulturarvsstrategi för länet som 
Länsstyrelsen och Länsmuseet arrangerat har förbundet representerats av 
Ann Österberg. 
Konsulenten har under året deltagit i fem planeringsmöten där deltagarna 
diskuterat upplägget av en fortsatt arrangörsutveckling i länet. 
Initiativtagare är Kulturutveckling vid Region Västmanland. 

 

BASVERKSAMHET 
Arbetsgrupper i styrelsen 
Styrelsens medlemmar ingår i olika arbetsgrupper som diskuterar, 
förbereder och lämnar förslag till styrelsen inom respektive grupps 
arbetsområde.  
Gruppen för styrelseutveckling har utgjorts av Bengt Wallén, Hjördis Häll, 
Tommy Karlsson, Marianne Atlegård och Siv Antonsson. Gruppens uppgift 
är att följa upp de styrelsedagar vi haft och komma med förslag till 
styrelsen hur vi ska kunna fortsätta att i en positiv anda få en mer engagerad 
styrelse. 
Gruppen för Information och medlemsvärvning har bestått av Tomas Ahlin. 
Gruppens uppgift är att sprida information om medlemskap, årsböcker och 
Spaning i syfte att få fler enskilda medlemmar i hembygdsförbundet och 
fler anslutna till hembygdsföreningarna. 
Bidragsgruppen har bestått av Bengt Wallén och Oddvar Falk. Gruppen 
skall inventera vilka bidrag som finns att söka för hembygdsföreningar och 
lära sig hur dessa respektive bidrag skall sökas. Olika gruppmedlemmar 
kan sedan bistå föreningar som vill söka bidragen. 
Sociala medier gruppen har bestått av Tomas Ahlin. Uppgiften är att ge 
hembygdsförbundet en sida på Facebook och underhålla densamma. Stötta 
hembygdsföreningar som vill starta egna sidor på Facebook /Twitter/ 
INSTA gram. 
It-gruppen har bestått av Stefan Aurusell och Lars Ekegren. Gruppens 
uppgift är att informera och inspirera medlemsföreningarna till användande 
av datorer och internet i hembygdsarbetet. Kartlägga hur användningen ser 
ut och vilka program som används idag. 
Gruppen som arbetar med industriarvet i länet har bestått av Bengt Lindh, 
Knut Barr, Anders Fläcke med förstärkning av Sören Bååth från 
Industrihistoriska föreningen i Västerås och Lennart Lindgren. Gruppens 
uppdrag är att stötta föreningar som arbetar med det industriella kulturarvet 
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i länet. 
En grupp för inrättandet av ett byggnadsvårdspris har haft följande 
medlemmar Carl-Magnus Gagge/Jennie Andersson Schaeffer, Anders 
Fläcke och Bengt Wallén. Gruppens uppgift har varit att undersöka intresse 
för att, i samarbete med andra, ge ut ett byggnadsvårdspris.  

Årsmöte 2018 
Lördagen den 27 april hade Västmanlands Hembygdsförbund och 
Fornminnesförening årsmöte i Skinnskatteberg. Dagen inleddes med 
visning av Karmansbo smedja. Lunchen intogs på Färna herrgård och 
årsmötet på Kulturhuset Korpen. Efter årsmötet visades Skinnskattebergs 
hembygdsgård. 92 personer deltog. 

Utmärkelser 
Nominering 
Styrelsen för Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening 
nominerade Hembygdsföreningen Karmansbo Bruksmiljö till SHF:s 
utmärkelse Årets Hembygdsförening och boken ”Lägg i söcker å döppa” 
från Medåkers Hembygdsförening till årets Hembygdsbok. 
Hedersdiplom 
Diplomet delas ut till personer inom eller utom hembygdsföreningarna som 
gjort en kulturgärning utöver det vanliga.  
Vid årsmötet 2018 delades hedersdiplom ut till:   
Anders Lindberg, Surahammars Hembygdsförening. Anders har under 
många år arbetat med att tillgängliggöra fotografier från Surahammar. 
Närmare tio tusen bilder har han gått igenom, scannat, restaurerat vid behov 
och samlat in information om motiven. Han har tagit fram bilder till ett 
flertal böcker och håller uppskattade bildvisningar på olika teman. Han har 
dessutom varit kassör i hembygdsföreningen sedan 2005.  
Lars-Erik Lundberg som har varit aktiv styrelsemedlem i Surahammars 
Hembygdsförening i många år och dess sekreterare mellan 2008 och 2016. 
Han har även varit ansvarig för föreningens föremålssamling. Lars-Erik har 
varit en av huvudpersonerna i att ta fram text och bilder till många av de 
böcker som föreningen säljer och han håller uppskattade bildvisningar 
bland annat i hembygdsgården.  
Kerstin Berg, en veteran i Surahammars Hembygdsförening där hon har 
varit styrelsemedlem sedan 1975. Förutom ett stort engagemang i 
styrelsearbetet har hon arbetat i köket under Suradagarna och ansvarat för 
inköp till evenemanget som lockar många hundra personer.  Kerstin är en 
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av dem som sköter serveringen och ser till så att hembygdsföreningens 
lokaler är städade och pyntade till alla evenemang. 
Anita Nilsson har varit en föredömlig kassör i Skultuna Hembygdsförening 
i tio år, från 2004 till 2014. Hon har dessutom varit lotteriansvarig och skött 
allt pappersarbete förknippat med det. Hon har sett till att lottkiosken varit 
bemannad när det kommit busslaster. Själv har hon sålt lotter i ur och skur 
för att dra in pengar till föreningen.  
Hans Silfverberg, har varit redaktör och ansvarig utgivare av 
Hembygdsjournalen sedan 1980. Han har varit styrelsemedlem i Västerås 
Hembygdsförening i många år och ledamot av hembygdsförbundets 
valberedning de senaste fem åren.  Hans är en sann och entusiastisk 
hembygdsvän och kulturarbetare som alltid ställer upp.  
Irmelin Gunnarsson har varit med och inventerat, samlat, dokumenterat och 
även delvis rekonstruerat Möklintas textila arv. Hon har varit en drivande 
person i bildandet av Möklintas vävstuga och i verksamheten i vävstugan. 
Irmelin arbetar ideellt både för Hembygdsföreningen och för 
Möklintagården.  
Katarina Curman, ordförande i Rytterne hembygdsförening där hon gör ett 
utomordentligt arbete. Hon har ett stort kontaktnät och en gedigen kunskap 
inom de flesta områden. Katarina är berest och berättar gärna om sina resor 
till nästan alla jordens hörn. Boken "Rytterne socken 1886 - 2005. En resa i 
vår bygd" är hennes verk och snart kommer hennes bok om den svenska 
mjölkpallen.  
Verksamhetspriset är en penninggåva om 5 000 kronor och ett diplom. 
Det delas ut till en förening som i sin verksamhet bidragit till att stärka och 
bevara intresset för kulturmiljöer i länet. 2018 delades priset ut till 
Industrihistoriska föreningen i Västerås. Det är en ovanlig 
hembygdsförening som har fokus på Västerås industrihistoriska arv. På 
hemsidan, Industristaden.se samlar och publicerar de bilder, filmer, 
berättelser och intervjuer av och med personer som är av betydelse för 
länets industriella historia. En stor del av materialet är också tillgängligt på 
DVD. Under 2017 tog föreningen initiativ till att det bildades ett nätverk 
inom hembygdsförbundet för föreningar som arbetar med industrihistoria. 
Verksamhetsbidrag 
Verksamhetsbidraget från Västmanlands Hembygdsförbund och 
Fornminnesförening delas ut till projekt och aktiviteter som stärker 
föreningarna och som kan komma att ge dem flera medlemmar.  
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Våren 2018 kom det in tio ansökningar. Totalt söktes 117 500 kr och det 
fanns 61 000 kr att fördela.  
Styrelsen vid Västmanlands Hembygdsförbund beslutade att bevilja bidrag 
till två tillgänglighetsprojekt. Västerfärnebo hembygdsförening tilldelades 
10 000 kronor för att förbättra tillgängligheten vid kaffeserveringen och 
Lundby hembygdsförening som fick lika mycket för att bygga en ramp till 
sin lokal och armstöd till sitt HWC. Tre bokprojekt har beviljats bidrag. 
Svedvi Berg och Irsta hembygdsföreningar tilldelades 10 000 kronor var 
och Haraker Hembygdsförening fick 5 000 kronor. Säby hembygdsförening 
tilldelades 6 000 kronor för att bevara gravstenar på kyrkogården och 
slutligen Riddarhyttans Hembygdsförening som fick 10 000 kronor i bidrag 
till att göra en fotoutställning om Riddarhyttan. 

Ledningsträff  
Lördag 17 mars hölls en ledningsträff för hembygdsföreningarnas styrelser 
på Karlsgatan 2 i Västerås. 48 personer från 23 föreningar deltog i träffen. 
Områdesträffar 
Under hösten arrangerades fem områdesträffar på olika platser i länet. 
Valberedningen och styrelsen har varit representerad på samtliga träffar 
med en eller flera personer. Sammanlagt har 81 personer från 30 föreningar 
deltagit i årets träffar. 
Första träffen hölls i Västervåla 4 september. 13 personer deltog. 
Kvällen började med besök på den gamla järnframställningsplatsen i 
Dunshammar.  
Västervåla Hembygdsförening rapporterade att de haft en dräktutställning 
på hembygdsgården som fått många besökare. Ett bra samarbete med 
kyrkan har lett till att det hålls gudstjänster i hembygdsgården. 
Ramnäs-Virsbo Hembygdsförening har filmat förberedelserna för 
midsommarfirandet. Föremålen som var utställda i Bruksmuseet finns nu i 
konsthallen där utställning skall byggas upp. 
Fagersta Västanfors Hembygdsförening har öppnat ett skolmuseum i de 
före detta turistbyrålokalerna. Delar av den stora samlingen skolföremål har  
kommit på avvägar. Föreningen arbetar även med att förbättra arbetsmiljön 
på området. 
Årets andra träff hölls i Lundby 17 september 18 personer deltog. 
Lundby Hembygdsförening har erhållit bidrag från RAÄ och Leader 
Mälardalen för att ställa iordning en kulturstig. De arbetar även med 
skyltning och iordningställande av offerlunden.  
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Säby Hembygdsförening har hållit sin 94:e Säbydag. De har gjort en 
gravstensinventering tillsammans med kyrkan och deltar i utformandet av 
ett lapidarium. 
Barkarö  Hembygdsförening firar Barkarödagen samma dag som 
valdagen. Eftersom vallokalen ligger nära hembygdslokalen kommer det 
mycket folk.  Föreningen arbetar med översyn av landsbygdsadresser.  
Dingtuna Lillhärad  sockengille vårdar järnvägsstationen och har fått 
bidrag till att måla taket. De arrangerar filmaftnar i godsmagasinet och har 
byggt en ny utställning i den före detta tvättstugan. 
Svedvi Berg Hembygdsförening Sommarens bokcafé i Björsbo skola 
samlar många besökare. Föreningen har en grupp som arbetar med en bok 
om Bergs socken.  
Surahammar Hembygdsförening deltar i Suradagarna då de serverar sill 
och potatis till flera hundra besökare. Föreningen arrangerar bildvisningar, 
studiebesök, föreläsningar med mera. 
Tredje områdesträffen hölls i Sala 24 september, och samlade 15 
personer.  
Norrby Hembygdsförening har dragit in ny el i hembygdsgården. De har 
skurit ner på annonsering i tidningarna då Facebook fungerar lika bra. 
Skolan har kick-off vid hembygdsgården. 
Kumla  Hembygdsförening arrangerar en skoldag för årskurs fem och sex i 
Ransta skola. Barnen får tvätta, såga, slipa knivar och gissa på gamla saker. 
Entusiaster i föreningen har lyckats få igång ett 100-årigt tröskverk. 
Möklinta  Hembygdsförening har en dag då skolbarn från samhället 
kommer till Gammelgården och får prova på olika aktiviteter bland annat 
testa en gammal brandspruta. 
Fläckebo Hembygdsförening fick inbrott före midsommar. Förövarna tog 
med sig nyckelknippan så de fick problem med att komma in i en del av 
sina byggnader. 
Västerfärnebo Hembygdsförening Färneboparaden är igång igen efter att 
ha varit nedlagd i fyra år. Runstensfragmentet vid hembygdsgården har 
lagts i förvar tills det blir tillfälle att placera ut den igen.  
Sala Hembygdsförening Midsommarfirandet lockar cirka 1 400 personer. 
Besökarna betalar 20 kronor i inträde. Ljussättningen vid Kungsgården är 
färdig efter flera års arbete med att få tillstånd och pengar. 
Fjärde träffen hölls i Björksta 25 september. 19 personer var närvarade.  
Björksta  Hembygdsförening arrangerar bland annat vårstädning i 
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Näsborgen, växtinventering och gökafton. Föreningen har beslutat att 
upphöra med fyrverkerier vid Valborgsmässofirandet.  
Harakers Hembygdsförening arrangerar bokcafé med lästips och har 
filmvisning en gång per månad. Föreningen har gjort en bok som är tryckt i 
60 exemplar och snart är slutsåld. 
Skultuna Hembygdsförening arrangerar många bildvisningar. De 
samarbetar med andra föreningar på orten i arrangemanget 
Kvarnbackadagen och har ett upparbetat samarbete med brukshotellet.  
Kungsåra Hembygdsförening arrangerar träffar för europeiska bilar som 
drar mycket folk. De arbetar med revidering av belägenhetsadresser. 
Irsta Hembygdsförening har en bok på gång, som de hoppas blir klar 
2018. 
Hembygdsjournalen har hållit igång i mer än 40 år. Funderar nu på 
formerna för sitt firande. De räknar på 1 700 läsare. 
Skerike Hembygdsförening håller på med gårdsforskning. I Täppan har 
det varit problem med vattningen i sommar. 
Badelunda Hembygdsförening Värmen i sommar påverkade böksantalet 
vid guidningarna, det blev fler deltagare kvällstid än dagtid.  
Västerås Hembygdsförening arrangerar föredrag och Karindagen på 
Vallby som lockar 65-70 pesoner.  
Den femte och sista träffen hölls i Säterbo 26 september. 17 personer 
deltog  
Säterbo Hembygdsförening har bytt ut större delen av styrelsen och 
medelåldern har sänkts väsentligt. Föreningen planerar att få igång en rad 
nya aktiviteter.  
Medåkers Hembygdsförening har arrangerat en spelmansstämma för 
andra gången. De har fått fin publicitet i pressen.  Två projekt på gång, 
uppbyggandet av en loge och iordningställandet av ett HWC. 
Odensvi  Hembygdsförening Vävstugans verksamhet har tagit fart igen, 
nu är det kö till vävstolarna. De arbetar med en folder om Rickard Dybeck 
som skall finnas för utdelning bland annat i skolan. 
Kungsörs Hembygdsförening fortsätter att scanna bilder med hjälp av 
fas3 anställda. Föreningen har lagt mycket arbete på att restaurera 
hembygdsgården och har inte orkat med att genomföra arrangemang. 
Kalklinbanas vänner Stationen i Malmberga är sedan 25 maj ett museum i 
föreningens ägo. De har fått bidrag från Länsstyrelsen för rustning. 
Arboga minne har stora hus och behov av att tillgänglighetsanpassa 
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lokaler. Scannar bilder och tisdagsgruppen som består av ca 30 personer 
arbetar med det som behöver göras. 

Konsulentverksamheten 
Under hela 2018 har ett informationsbrev, Veckobrev från 
Hembygdsförbundet, skickats digitalt från kansliet. Brevet har sänts ut 
under 40 veckor till närmare 300 e-postadresser, främst till medlemmar i 
länets hembygdsföreningar.  
Konsulenten har under året tagit emot en rad förfrågningar från 
hembygdsföreningar och allmänhet i en mängd olika ärenden som besvarats 
och/eller förmedlats till rätt person/institution. Ärendena har bland annat 
gällt försäkringsfrågor, föreningarnas stadgar och organisation, 
byggnadsvård, föremålsvård, konstruktion av hemsidor, utdelning av 
hedersdiplom och nålar, årsböckers innehåll, bidragsansökningar, 
donationer av föremål, frågor från släktforskare, informationsskyltning, 
byggnadshistoria och mycket annat.  
Konsulenten deltog i ett Fruntimmersfika på Karlsgatan 2 och berättade om 
en västmanländska som deltog i slaget Viborgska viken 1790. 
Den 13 december deltog konsulenten i ett möte mellan Sveriges 
Hembygdsförbund, regionala hembygdsförbund och Riksantikvarieämbetet. 
Vid mötet diskuterades bland annat hur RAÄ kan hjälpa hembygdsrörelsen 
med samlingsförvaltning. 
Den 20 december fick konsulenten besök av representanter för filmarkivet i 
Grängesberg. De vill samla information om hembygdsrörelsen inför starten 
av ett filminsamlingsprojekt där Västmanland kan bli ett av tre pilotlän 
Hembygdskonsulenten har deltagit i diskussioner om utformandet av ett 
integrationsprojekt, Mötesplats Karlsgatan 2 del tre, Det demokratiska 
museet. Diskussionerna kommer att utmynna i en dag om samarbete mellan 
föreningar. 
Under året har hembygdskonsulenten, hemslöjdskonsulenten och 
länsmuseets föremålsantikvarie rest runt i länet och besökt 18 
hembygdsföreningar. Medlemmar har intervjuats om föreningens 
verksamheter och föreningarnas föremålssamlingar har fotograferats. Besök 
och intervjuer kommer att utmynna i två kurser i föremålsvård och 
registrering av samlingar. 

Arkeologigruppens verksamhet 
Arkeologigruppen har för närvarande cirka 110 medlemmar. Under året har 
gruppen haft ett möte med Anna Onsten-Molander från Länsstyrelsen och 
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Jan Melander från Västerås stad för att diskutera fornvård och vad 
Arkeologigruppen kan göra inom det området. En uppgift är att besöka 
fornlämningar och dokumentera tillståndet på dem, för att sedan kunna 
rapportera eventuella skador.  
Den10 mars hölls ett medlemsmöte på Karlsgatan 2 med föredrag av 
Charlotte Hedenstierna-Jonsson på tema 'kvinnliga krigare, DNA och 
Birka'. Söndagen den 22 april arrangerades en utflykt till Kälsta gravfält 
bortom Enköping. Under året har gruppen startat en studiecirkel som 
studerar gamla vägar i Västmanland. Cirkeln har tiotalet deltagare som 
samlas varannan vecka. 

 

ÖVRIG VERKSAMHET  
Studiebesök för industriarvsföreningar 
Under våren arrangerades ett studiebesök på landsarkivet i Uppsala där 
arkivarie Anders Nordenbring visade och berättade om arkivhandlingar 
som kan berätta om länets industrihistoria. 

 

INFORMATION  
Förbundets hemsida på www.hembygd.se/vastmanland har uppdaterats 
under året. En folder med karta över länet och hembygdsföreningarna 
trycktes 2016 och har även detta år funnits till utdelning. Foldern har delats 
ut till alla medlemsföreningar så att den kan finnas på hembygdsgårdarna.  
Samarbetet med Västmanlands Nyheter har fortsatt hela året och gett 
hembygdsrörelsen stort utrymme i tidningen för föreningarnas program och 
verksamhet. 
 

PUBLIKATIONER 
Årsboken och tidningen Spaning ges ut i samarbete mellan 
hembygdsförbundet och Västmanlands läns museum. Under året har ett 
nummer av Spaning med tema Skola för välfärd och en årsbok, I krig och 
fred, Berättelser om försvaret i Västmanland, producerats och distribuerats 
till medlemmarna. 

 

 



 

3 

 



 

3 

ÅRSBOKSLUT 2018 

1. RESULTATRÄKNING 

Rörelsens intäkter     2018   2017  
   
Verksamhetsintäkter Not 1.  809 850 800 229  
Summa intäkter   809 850 800 229  
        
Rörelsens kostnader  
Personal-arvodeskostnader inkl soc avg.                - 724 376       - 716 145  
Övriga kostnader Not 2.                     - 154 293       - 157 592  
Summa kostnader                      - 878 669       - 873 737  
   

Rörelseresultat före finansiella intäkter/avsättningar  - 68 819          - 73 508  

Finansiella intäkter och avsättningar 
Utdelningar                         153 869           114 123                                              
Avsättning årsbok/spaning                       - 80 000    - 40 000  
ÅRETS RESULTAT        5 050           615  
        
II. BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR                          2018     2017 
Omsättningstillgångar 
Fordringar        3 750       3 750 
Kassa, bank      39 684     81 123  
Skattekonto      15 318     39 160  
Aktier och fonder     Not 3                         1 013 741        1 063 741  
Summa omsättningstillgångar                                 1 072 493        1 187 774  
 

Anläggningstillgångar 
Inventarier Not 4       1        1 
SUMMA TILLGÅNGAR                                        1 072 493         1 187 775  
      
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Balanserat resultat                        782 666            782 051  
Årets resultat        5 050            615  
Summa eget kapital                         787 716     782 666 
Avsättningar Årsbok/Spaning   159 724     315 224  
       

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder                        102 958     70 221  
Löneskatt, pensionskostnader    22 096     19 664          
Summa kortfristiga skulder                       125 054             89 885 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER       1 072 494        1 187 775  
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                                               2018                2017 
Verksamhetsintäkter Not 1  
Medlemsavgifter     54 850     55 729  
Bidrag Region Västmanland  755 000   732 000  
Anm.avg. Järnturen    0     12 500               
Summa intäkter   809 850   800 229   

Övriga kostnader Not 2   

Riksstämman     - 5 074  - 11 790  
Årsmötet      - 8 650    - 6 990  
Kurser och konferenser     - 5 154    - 4 756  
Ledningsträff     - 6 641    - 2 855  
Reseersättningar   - 10 919  - 15 918  
Reseersättningar, konsulenten    - 4 553    - 3 624  
Bankkostnader     - 1 218    - 1 221                                                
Arbetsplats, konsulenten   - 27 245  - 24 483 
Årsbok/Spaning     - 2 840             0  
Arkeologigruppen     - 4 079    - 9 747  
Verksamhetsbidrag   - 61 000  - 52 000 
Kanalprojekt              0       - 115  
Övriga kostnader                        - 16 920  - 24 093             
Summa kostnader                      - 154 293        - 157 592  
         

Specifikation övriga kostnader 
Verksamhetspris                          - 5 000     - 5 000  
Styrelse/Au,  kaffe, lunch  två heldagar    - 7 595   - 15 419  
Bg.blanketter medlemsavgift       - 358               0 
Visning Landsarkivet     - 1 750 
Uppvaktning, avtackning, hedersnål julgåvor   - 1 977      - 1 674   
Prenumeration Hembygdsjournalen             0      - 1 500 
Bok Kalklinbanan                             - 240  
Fagersta-Västanfors Hembygsförening 90 år            0        - 500  

                        - 16 920    - 24 093 

Not  3. 
Marknadsvärde, aktier och fonder per 2018-12-31 

Aktier    Antal Värde 
Handelsbanken A    13 689         1 345 629 
Handelsbanken B      1 377   139 352 
Investor B       2 000   751 200 
SEB A          326     28 068   
Hemfosa Fastigheter, pref.aktier     1 500   255 000 
Robur aktiefond                           616 003  
Robur Case kapitalförvaltning                          277 795  
Marknadsvärde, aktier och fonder                       3 413 047     3 413 047 

Bokfört värde                                                   1 013 741 
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Inventarier 

Kamera Digitalkamera med tillbehör inköp 2009, 9 500 
Dataskärm och tangentbord inköp 2013, 2 939  
Bokfört värde 1 

Anställda; 1 årsarbetare, 1 kvinna     
   

BUDGET 2019 

INTÄKTER   

Medlemsavgifter     53 000   
Regionbidrag   788 000 
Övriga intäkter     14 000   
Utdelningar    126 000   
     981 000 

 

KOSTNADER 

Löner    502 000  
Förlorad arbetsförtjänst, styrelsen      5 000 
Arvoden      40 000   
Arbetsgivaravgifter   167 000  
ITPK      12 000  
ITP      44 000  
Löneskatt, pensionskostnader    14 000  
Personalutveckling       5 000  
Kurser och konferenser     10 000  
Riksstämman     15 000  
Årsmötet      10 000  
Ledningsträff       6 000  
Verksamhetsbidrag     73 000  
Arbetsplats konsulent, telefon, porto, kopiering   28 000  
Bank- och plusgirokostnader      1 500  
Reseersättningar     16 000  
Reseersättning, konsulent      6 000  
Arkeologigruppen       6 000                                                                                                            
Övriga kostnader     20 500 

    981 000   
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Verksamhetsplan 2019-2020 

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening är en fri ideell 
förening vars ändamål är att inom Västmanlands län främja 
hembygdskunskap, kulturminnesvård och hembygdsvård och att vara 
samarbetsorgan för länets hembygdsföreningar. För att främja dessa 
syften anordnas föredrag, utställningar och exkursioner. Föreningen har 
närmare 350 enskilda medlemmar och 23 stödjande institutioner/ 
organisationer. 
Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening ger ut en 
medlemsskrift, Spaning, och en årsbok gemensamt med Västmanlands läns 
museum.  
Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening är 
paraplyorganisation för hembygdsföreningarna i Västmanlands län. Det är 
50 anslutna föreningar med ett sammanlagt medlemsantal av omkring 9 500 
personer.  
Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening bedriver sin 
verksamhet med bidrag från Region Västmanland och konsulentens arbete 
skall till en fjärdedel utgöras av arbetsuppgifter som är av gemensamt 
intresse för Regionen och hembygdsrörelsen i länet.  

Basverksamhet 
I basverksamheten ingår:  
Att hålla ett aktuellt register över medlemmar, medlemsföreningar och 
stödjande organisationer. 
Att sköta den årligen återkommande rapporteringen till Sveriges 
Hembygdsförbund som gäller föreningarnas medlemsantal och styrelser 
samt vidarebefordra medlemsavgifter till riksförbundet. 
Att årligen arrangera årsmöte, ledningsträff och områdesträffar. 
Att delta med representanter i riksstämma, ordförandeträffar, konsulentträff 
och andra träffar för hembygdsförbunden arrangerade av Sveriges 
Hembygdsförbund. 
Att årligen, om lämpliga kandidater finns, utse och utdela förtjänstdiplom, 
verksamhetsbidrag och verksamhetspris och nominera kandidater till 
Sveriges Hembygdsförbunds utmärkelser Årets Hembygdsbok och Årets 
Hembygdsförening. 
Att underhålla och uppdatera förbundets hemsida. 
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Långsiktiga verksamhetsmål 

Att stödja de anslutna hembygdsföreningarna, vilket skall ske genom 
att: 
Arrangera kurser i ämnen viktiga för föreningarnas verksamhet. 
Ge råd i museala frågor. 
Se till så att alla föreningar har en kontinuerlig kontakt med minst en 
styrelseledamot. 
Stötta föreningarna i arbetet med hemsidor på hembygd.se och Bygdeband. 

Att främja hembygdskunskap, kulturminnes- och hembygdsvård 
genom att: 
Delta i arbetet med tidskriften Spaning och få den läst och spridd. 
Samarbeta med övriga aktörer i länet i projekt inom kulturmiljövård.  
Delta i samarbete över länsgränserna framför allt med andra 
hembygdsförbund och Sveriges Hembygdsförbund. 
Verka för att hembygdsföreningarna håller en god kontakt med länets 
skolor. 

Att bidra till värvandet av enskilda medlemmar genom att: 
Ge ut och aktivt sprida årsbok och tidskrift. 
Synas ute i länet vid olika publika arrangemang med exempelvis utdelning 
av broschyrer och försäljning av tidskrifter och böcker. 
Sprida information om föreningens/förbundets mål och verksamhet. 

Verksamhetsmål för 2019-20 

Tidskrift: Att tillsammans med Västmanlands läns museum planera och 
medverka till att ge ut tidskriften SPANING med minst ett nummer.  
Årsbok: Att tillsammans med Västmanlands läns museum planera och 
medverka till att ge ut en årsbok under perioden. 
Kurser: Att själva, eller i samarbete med andra, planera, arrangera och 
genomföra minst två kurser för hembygdsföreningarna i ämnen relevanta 
för deras verksamhet.  
Matrikel: Att sammanställa och publicera en medlemsmatrikel över 
förtroendevalda i anslutna hembygdsföreningar.  
Arkeologigruppen: Att medverka i planering och genomförande av 
Arkeologigruppens program. 
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Arbetsgrupper:  Styrelsens arbetsgrupper skall under perioden arbeta med 
att utveckla förbundets verksamhet. En styrelsedag skall arrangeras under 
våren. 
Information:  Att informera om förbundets och föreningarnas verksamheter 
samt presentera och synliggöra länets hembygdsrörelse via skrifter, artiklar, 
broschyrer och genom att förse Västmanlands Nyheter med löpande 
information om föreningsarrangemang. 
Bidrag:  Att stötta hembygdsföreningarna i processen med att söka och 
utnyttja de bidrag som finns att söka för hembygdsföreningar. 
Samarbeten: Att delta i samarbetsprojekt med övriga institutioner och 
organisationer som arbetar mot samma eller liknande mål inom och utom 
länet.  

Pågående samarbetsprojekt är: 

Kulturarvsportalen:  Att tillsammans med Länsmuseet uppmuntra 
föreningarna att synas i länets portal, Kulturarv Västmanland.  
Partnerskapsgrupp för Landsbygdsutveckling: Att medverka i möten 
och diskussioner om utvecklingsfrågor för landsbygden i Västmanland i 
Länsstyrelsens partnerskapsgrupp för Landsbygdsutveckling. 
Bygdeband: Att tillsammans med SHF verka för att motivera och inspirera 
hembygdsföreningarna till att gå med i Bygdeband. 
Arrangörsutveckling:  Att tillsammans med region Västmanlands 
kulturutvecklare planera för fortsatt utbildning av kulturarrangörer i länet. 
Föremålsvård: Att tillsammans med Västmanlands läns museum och 
Västmanlands Hemslöjdsförbund arrangera kurser i föremålsvård. 
Samlingsförvaltning: Att samarbeta med Riksantikvarieämbetet och 
Sveriges Hembygdsförbund i frågan om hur de på bästa sätt skall stötta 
landets hembygdsföreningar i frågor som rör samlingsförvaltning. 
Filminventering : Att, tillsammans med andra hembygdsförbund, ingå i ett 
pilotprojekt med Filmarkivet om insamling av hembygdsfilmer. 


