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Sid 2 

På onsdagskvällen den 28 mars höll Håbo Kultur o Hembygdsförening sitt årsmöte i 

Övergransgården, granne med Fridegårdsmuseet. 

 

 

  

 

 

 

Kvällens årsmöte avlöpte 

utan några problem och 

mycket goda smörgåstårtor 

serverades.  

Tyvärr så hade GD Hjertstedt 

fått förhinder så Göthe 

Eriksson fick rycka in och läsa 

ett stycke ur boken.  

Avgående styrelseledamot Bo 

Hammarström avtackades av     

Kjell Sandell med blommor. 

  

Ett 20 tal personer hade 

kommit för att dels höra 

GD Hjertstedt berätta om 

sin bok ”Bagarbograven”  

och dels delta i årsmötet.  

Till mötesordförande valdes 

Sven Erik Svensson och 

mötessekreterare vår egen 

Gerd Dalersjö. 

Sonia Thunman Larsson och  

Gerd Dalersjö hade gjort de  

goda smörgårdstårtorna.  
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TORPBESÖK I TID OCH 

RUM 
Lördagen den 26 maj bjuder Torpinventeringsgruppen in alla medlemmar i Håbo Kultur och Hembygds-

förening till en guidad busstur runt i Håbo kommun. Vi ska besöka ett tiotal torp. Du kommer att få information 

om vad torpen heter eller hette och vilka som bodde där mellan åren 1850 – 1900 och få lite historia runt torpen. 

Vi träffas vid Knarrbacken 26 maj kl. 10.00.  

Rundturen börjar vid Knarrbacken vid vår lokal. Efter påstigning kommer bussen att rulla mot Skokloster-

halvön. Vi kommer att peka ut och berätta om torp i Häggeby och Skokloster som bussen passerar och därefter 

mot  Bålsta och åter till Knarrbacken. Under rundturen ska vi göra ett eller två stopp och räta på benen, bekanta 

oss lite närmare med torpen som står där.  

 

Efter att bussen har stannat vid Knarrbacken bjuder vi på lite grillat/stekt av olika slag med dryck. Därefter blir 

det visning av vår lokal och ett allmänt samkväm med möjlighet att fråga om något är oklart efter rundturen. 

Även andra frågor och idéer är välkomna som berör Kultur och Hembygdsföreningens program och utbud. Vi 

beräknar att sluta kl. 14.00. 

 

Vi måste få en intresseanmälan för beställning av buss. 50 deltagare är det mesta som den största bussen tar. 

Anmäl Dig så fort som möjligt så Du kommer med men dock senast 20 maj. 

 

Anmäl Dig till Hans Söderholm på 

hans_soderholm@bredband.net eller telefon 0171-54595 eller 070-5787552.  

 

Torpinventeringsgruppen 

21 maj 2011 gjorde torpinventeringsgruppen och 30 medlemmar en torprunda och besökte torp i Låddersta, 

Vattunöden, Lastberget, Nyckelby, Brunnsta, Ekilla, Bålsta och åter Knarrbacken. Vid vår lokal i Knarrbacken 

bjöds deltagarna på stekt strömming mm. Ett mycket lyckat och uppskattat medlemsmöte.  
 

Bilderna nedan är fotograferade vid det tillfället.  
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Till alla nya och gamla medlemmar i  Håbo Kultur & Hembygdsförening 

 
 

Välkommen att anmäla er till vår populära släktforskarhelg i 

Leksand. 

 
 

Före den 10 april vill vi ha Er anmälan och vänta inte för länge då det är 

begränsat med platser.  Anmälan är bindande och görs till;  

Gerd Dalersjö 070-5201094 ,  gerd.dalersjo@lnctv.com  alt.        

 Hans Söderholm, hans_soderholm@bredband.net 

 
 

Vår förening har bokat hela Släktforskarnas Hus i Leksand, helgen den 11-

13 Maj 2012.  Redan på fredagskvällen startar forskningen för de som vill 

och sedan forskar vi fram till söndag eftermiddag.  

Du har den bästa tillgången av pärmar fulla med mikrokort från hela landet 

och de flesta cd skivor och databaser samt Genline, och Svar samt en egen 

emigrantdator. Egen bärbara dator går bra att ha med sig, internet-

uppkoppling finns. 

 
 

Priset för forskning hela helgen är den samma som tidigare år d.v.s. 510 

kronor (kaffe/bulle fm/em ingår). Betala till föreningens plusgiro, ange 

namn och e-mail i samband med din anmälan. Nya medlemmar betalar 

även medlemsavgiften för 2012 på 125 kronor (familj 150kronor) till 

föreningens plusgiro 23 23 31-9 ange namn, telefon och e-mail. 

 
 

Resan och boende ordnar ni själva, meddela vid anmälan om ni har plats 

eller vill åka med så kanske det går att pussla ihop något. 
Boendetips; Hotell & Restaurang Moskogen 0247-14600 ligger granne med 

Släktforskarhuset, där serveras buffé på helgerna och rabatt ges till släktforskare, så 

säg till att du är en sådan.   

STF Vandrarhem Parkgården, Parkgatu 6,  Leksand  0247-75250, även här gäller rabatt 

till släktforskare.  

 

Gerd Dalersjö   

mailto:gerd.dalersjo@lnctv.com
mailto:hans_soderholm@bredband.net
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Nu innan det blir för fint väder och innan de som åker till släktforskarhelgen i Leksand 

smiter iväg, så passar vi på att bjuda in er till en läskväll för att förbättra våra chanser 

att se vad det står i våra anfäders dokument. 
 

LÄSKVÄLL HOS SLÄKTFORSKARNA 

Torsdagen den 19 april kl. 19.00 på Knarrbacken 
 

Kerstin Lundin och Kjell Sandell är kvällens lärare. 
 

De ger oss en inblick i hur det är att läsa i gamla texter och hur man ska gå tillväga för att nå 

närmare målet att se vad som står.  
 

Anmälan till Gerd gerd.dalersjo@lnctv.com eller 070-5201094. 

Välkomna! 

    Owe Johansson och Walter Säfström    Alef Nilsson   och Göte Eriksson   Bo Hammarström och Sten Korch 

Torpinventeringsprojektet är i sin slutspurt, korrekturläsning och redigering.  Korrekturet ska lämnas till förläggaren i 

början av maj. Boken ska vara klar till försäljning i november-december.  Ett julklappstips!!! 

Vi jobbar med boken i vår lokal vid Knarrbacken varje tisdag mellan kl.10.00 och 15.00 vi har även använt andra dagar 

också. Utöver detta har det lagts ner mycket arbete och tid av gruppens deltagare av olika slag. 

Under  de 3-4 år som vi har hållit på har vi inhämtat information från äldre personer i Håbo kommun en del ser Du 

här ovan Walter Säfström, Alef  Nilsson och Sten Korch. 

Vi har varit ute i kommunen och informerat om projektet, fotot nedan till vänster är vi hos  SGB ”Styrets Gamla 

Bålstabor” med flera. Fotot nedan till höger är gruppen under redigeringsarbete vid Knarrbacken. 

 

mailto:gerd.dalersjo@lnctv.com
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 Medlemsavgift för 2011 
• 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:  kjell.sandell@bktv.nu 

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:                                     tommy.ostlund@bktv.nu                                      073-9994378   

Tommy  Östlund vald till 2014 

   

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 2013 innebär 1 års mandatperiod.  

 Vald till 2014 innebär 2 års mandatperiod. 

 

Ansvarig utgivare       Kjell Sandell 

Redaktör            Hans Söderholm 

   

                 

TÄVLING 
Under kommande året kommer vi att 

genomföra en tävling - att känna igen foton 

från Håbo kommun. 

Det blir två foton i varje Budkafle. Varje rätt 

utpekat foto ger 1 rätt (2 rätt/omgång) 

Uppgiften är att bestämma vad det är och på 

vilken plats fotot är fotograferat. 

Den som har flest rätt kommer att få ett pris 

vid nästa årsmöte 2013. 

Vad priset blir återkommer vi till under året. 
 

Svaren sänds in på mail: 

hans_soderholm@bredband.net 

eller ring in på telefon 0171-54595 el 070-

5787552 

  

  

Vad och var? 

Vad och var? 
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