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Ordförande har ordet 
 

Jag hälsar alla medlemmar en god fortsättning på 2013. Som ni alla vet så har föreningen avslutat 
torpinventeringen och det har blivit ett uppskattad bokpaket. Några medlemmar kommer att in-
ventera och kopiera det omfattande material som föreningen samlat på sig under ett antal år. Före-
ningen har även startat en forskargrupp som forska om Håbo före kommunens sammanslagning-
en från tidigare fem socknar vilket skedde i början på 1950-talet. Med syfte att utge någon form av 
skrift. Vi fortsätter också med släktforskarkvällar varannan vecka (jämn vecka) i vår lokal på 
Knarrbacken. Där kommer även en viss utbildning hållas. 
 
Vi kommer även att rusta upp Fridegårds/Statarmuseet under året, bl.a målning av fönster och 
även kitta om fönstren. Föreningen har också investerat i nya oljefyllda element för att dra ner på 
elförbrukningen. Området omkring museet kommer att ställas i ordning med att så gräs m.m.   
 
Det kommer också att anordnas medlemsmöten under året, program kommer att utges senare. 
 
Eftersom vår redaktör slutar efter årsmötet som skrivits om tidigare, har styrelsen bildat en redak-
tionsgrupp, som kommer att fortsätta med att ge ut Budkaflen. Föreningen efterlyser en ny re-
daktör och även en webmaster för hemsidan, när även han slutar.  
 
Verksamhetsplan samt verksamhetsberättelse kommer utdelas vid årsmötet. 
 

Kjell Sandell 
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Nr 1 Stenbåten vid Aronsborgsrondellen

Vägg på Silon i Kalmarsand

Nr 2 Låset på Yttergrans Klockstapel

Runstenen U 654 Varpsund

Nr 3 Väggprydnad på Häggeby Kyrka

Runsten vid Skokloster Kyrka

Nr 4 Symbol för Elektromagnetiska Spektrum. Konstnärsstenen vid  Kommunhuset.

Fönsterflygeln på Skokloster Kyrka

Nr 5 Samlingsplats för Sigtuna Skvadron. Sten mittemot Järnaffären. 

Fattigbössan vid/utanför Övergrans Kyrka.                          

Nr 1 Nr 1
Nr 2 Nr 2 Nr 3

Nr 3 Nr 4
Nr 4 Nr 5 Nr 5

Svar och resultat på tävlingen ”att känna igen foton från Håbo kommun”.

Överlägsen segrare med  9 rätt av 10                    Åsa Öman.

2:a plats                         6 rätt                             Anita Welch                            

3:e plats                         4 rätt                             Ingrid Johansson

3:e plats                         4 rätt                             Lena Bergström

4:e plats                         2 rätt                             Christer Franck

4:e plats                         2 rätt                             Sonia Thunman Larsson

4:e plats                         2 rätt                             Gerd Dalersjö

Åsa Öman inbjuds till att hämta priset i samband med årsmötet.
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Några ord från kassören. 

 
Det är nu dags för det första medlemsbladet för år 2013, men det är samtidigt sista informations-
tillfället före årsmötet där vi med vår bokslut redogör för hur vår ekonomi ligger till.  
Tar tillfället i akt att i medlemsbladet ge Er medlemmar några enkla förhandsuppgifter från det 
gångna året.  
Ni får dock inte ta det som intäkt till att inte komma till årsmötet.  
Nej, tvärtom, Ni är så hjärtligt välkomna den 21 mars kl.19.00 i Kommunalhuset. (Se separat in-
bjudan på annan plats i bladet).  
Ni kommer inte att gå hem med helt tom mage, vi bjuder på smörgåstårta. 
Börjar med medlemsavgifterna som Ni så vänligt kommit in med, 95 % av alla de drygt 200 regi-
strerade medlemmarna har betalt och det blev drygt 16 000 kronor. 
Totalt har vi haft en nettoomsättning på ca 270 000 och kostnader för ca 271 500 kronor. Det är 
ca 3 gånger mer mot året före.  
Det är egentligen helt naturligt då vi detta år haft den kostsamma tryckningen av boken ”Torp i 
Håbo”. Alltså ett underskott på ca 1 500.  
Det har vi till stor del klarat tack vare de sponsringar vi fått och som vi vördsamt tackar för.  
Tydligen har bokpaketet fått ett mycket gott mottagande från alla håll och de sex torpforskarna 
ska ha en eloge för ett gediget och envetet arbete. (se även ett externt omdöme på annan plats i 
medlemsbladet). 
Vi har gjort en avskrivning på drygt 1 600 kronor och haft ränteintäkter på ca 1 800 kronor.  
Allt tillsammans blir då ett totalt underskott på ca 1 100 kronor.  
Detta får vi dock säga är blygsamt då vi i vår budget hade förväntat oss ett större underskott pga. 
vårt åtagande ovan. (Obs. att siffrorna ovan är något avrundade). 
 
Väl mött den 21 mars kl. 19.00 på Kommunalhuset.             Gunnar Löfgren 
 

PS; Om de 5 % resterande medlemmarna också hade betalt avgiften så hade vi ung. nått ett noll-

resultat.      DS; 
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Sidan 3

Länsforskningsrådet 

I Uppsala län

Håbo Kultur- och Hembygdsförening

Kjell Sandell ordförande

Länsforskningsrådet har av er förening mottagit Torp i Håbo del 1 och 2

omfattande c:a 400 sidor och resultatet av en stor torpinventering som

startade 2009. Drygt 150 torp är registrerade med foto, äldre eller nytagna, 

och med uppgifter ur husförhörslängder på de familjer som bott och brukat

resp. fastighet. Många av torpen ges också en introducerande text.

Håbo Kultur och Hembygdsförening är beröm värd för en imponerande och

konsekvent genomförd arbetsinsats och för en vederhäftig publikation som 

förtjänar att komma bygdens nutida och framtida invånare till del och inspirera 

till fortsatt dokumentationsarbete inom hembygdsforskningen.

Ett arbete av detta slag ligger i linje med Länsforskningsrådets verksamhet och

intentioner. Vid ett senare tillfälle skulle rådet gärna ta del av en presentation 

av ert arbete: hur ni gick tillväga, metoder, problem och bekymmer under 

arbetets gång.

Med vänliga hälsning

Bode Janzon

ordförande
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 Vi i släktforskarsektionen vill dela med oss av  ett mycket treligt recept som vi har fått ta del av. 
 Lycka till och låt det väl smaka!! 
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Föreningens hemsida http://www.kultur-historia.se 
 

 

Medlemsavgift för 2013 
  Familj 150 kr 
   Enskild 125 kr 
   Sätts in på Postgiro 232331-9 

Håbo Kultur o Hembygdsförenings styrelseledamöter efter årsmötet mars  2012 
 Namn  Mailadress                                                         Telefonnummer 
                                   Mobilnummer 
Ordförande:  kjellesan@gmail.com 
Kjell Sandell                 vald till 2013                               070-6665778 
 

Vice ordförande:   lars.johansson@lnctv.com      0171-56359 
Lars Johansson           vald till 2013                                        070-6694115                            
 
Kassör:   gg.lovgren@bktv.nu                      0171-50659 
Gunnar Löfgren  vald till 2013                        070-9585975 
 
Sekreterare              gerd@rosendahlekonomi.se 
Gerd Dalersjö  vald  till  2013                                        070-5201094 
 
Ledamot:   hans_soderholm@bredband.net            0171-54595   
Hans Söderholm vald till 2014                                         070-5787552 
    
Ledamot:   sonia.t.larsson@bktv.nu              0171-59892 
Sonia Thunman Larsson  vald till 2014               070-5900996 
 
Ansvarig för hemsidan: webmaster@kultur-historia.se 

 
 Vald till 2012 innebär 1 års mandatperiod. 
 Vald till 2013 innebär 2 års mandatperiod. 
Ansvarig utgivare       Kjell Sandell 
Redaktion                     Styrelsen     

Kallelse till årsmöte inom föreningen 
Torsdagen den 21 mars 2013 Kl. 19.00 Kommunhuset Bålsta 

 
Prisutdelning i tävlingen ”att 
känna igen foton från Håbo 
Kommun” 
 
Årsmötesförhandlingar 
 
Avtackningar 

Håbo spelmän spelar Kaffe o smörgåstårta 
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