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Några ord från kassören
Nu kommer informationsblad nr 4 (Budkafle nr 4) och har Du nu inte fått Ditt medlemskort
för 2012 i något av dessa, så har Du, enligt mina noteringar, inte betalt medlemsavgiften för 2012.
Om Du inte tycker att det stämmer eller om Du har några frågor, så hör av Dig till mej (se nedan).
Medlemsinbetalningar efter 15 augusti blir redovisade i informationsblad 5, som utkommer i v 44.
Kan nämna att fram till 15 augusti har ca 81 % av förväntade medlemsavgifter kommit in, således
en viss ökning sedan senaste bladet.
Totalt saknar vi medlemsavgift från 24 medlemsadresser, dvs. 14 enskilda och 11 familjer.
Vi skulle uppskatta om även dessa snart kommer in. Vår verksamhet är till mycket stor utsträckning
beroende av dessa medel.
Tar mej friheten att i informationsbladet bifoga ett nytt inbetalningskort som påminnelse till Er
som, enligt mina noteringar, inte ännu betalt.
Förmodar att det är glömska eller osäkerhet om betalning gjorts eller ej. Om Du ändå önskar
att inte längre vara medlem i vår förening, vilket vi hoppas inte är fallet, så är jag tacksam
om jag kan få ett meddelande om detta, antingen per telefon eller per mail (se nedan).
Upprepar så min tidigare vädjan.
Vid alla inbetalningar till vårt plusgirokonto, skriv alltid Ditt namn först, sedan ändamålet.
Orsaken är att bankerna bara skriver in (överför) ca 22 tecken inkl. mellanslag. Det leder till
att jag som regel får veta ändamålet, men inte från vem!! Försök förkorta så kommer all
information fram.
TACK !
Önskar Er medlemmar en bra avslutning på sommaren och passar på att välkomna Er alla på våra
kommande höstträffar. Se vidare i bladet och på vår hemsida.
Gunnar Löfgren, Tel;  0171-50659 eller mobil; 0709 58 59 75. E-mail; gg.lovgren@bktv.nu

Gunnar Löfgren
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Efter 4 års intressant och roligt arbete med
inventeringen av torp i Håbo och redaktions-
arbetet är projektet ”Torp i Håbo” i hamn
och böckerna (2 st) ligger på tryckeriet.
På Håbodagen informerade hembygdsföre-
ningen om sin verksamhet och visade en
råkopia hur böckerna kommer att se ut.
Om planläggningen håller så kommer
böckerna att presenteras den 3 oktober på
Biblioteket i Bålsta.

Redaktören

Böckerna ”TORP I HÅBO” är klara och ligger på tryckeriet



LE DIGA AR BE T SUPPGIFT E RLE DIGA AR BE T SUPPGIFT E R

Inom Håbo Kultur och Hembygdsföreningen har vi två viktiga poster som
vi på något sätt måste ersätta från och med 2013.

Webbredaktören för Hemsidan och
Redaktören för Budkaflen.

Lars Johansson lämnar oss som webbredaktör och Hans Söderholm oss
som redaktör på grund av sina åtagande och arbetsuppgifter i andra
föreningar.

Du som är intresserad av någon av dessa arbetsuppgifter kommer att få en
ingående inskolning under hösten 2012 och våren 2013 och en back-up så
länge det behövs.

Du som är intresserad eller har frågor kan ringa till oss:

Webbredaktör Lars Johansson lars.johansson@lnctv.com
Telefon            0171-563 59
Mobil               070-669 41 15

Redaktör Hans Söderholm hans_soderholm@bredband.net
Telefon            0171-545 95
Mobil               070-578 75 52

Styrelsen
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TORP I HÅBO

Du får tre olika alternativ för
betalning:

•Förskottsbetalning till plusgiro:
232331-9
•Kontant vid leverans
•Faktura med 15 dagars kredit,
Administrationskostnad tillkommer
med 35:-

Nu är den snart här !!!

TORP I HÅBO

Övergrams socken Yttergrans socken

Häggeby socken

Skokloster socken

Sidan 4

Den mycket omtalade boken om Torp i Håbo ligger nu på tryckeriet och beräknas vara
klar under hösten. Vill Du vara säker på att få ett exemplar så kan Du beställa boken här.
Böckerna levereras fraktfritt till Dig så fort som möjligt. Priset är 300:- per bokpaket.
Skicka in talongen till Hans Söderholm, Väppebyvägen 1, 746 51 Bålsta eller maila till:
torpboken@kultur-historia.se alternativt från vår hemsida: www.kultur-historia.se

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ja tack. Jag beställer bokpaketet ”Torp i Håbo” för leverans snarast- /Antal bokpaket: ……….

Namn: ……………………………………………………………………..

Adress: …………………………………………………………………….

Postnummer: ……………….   Postadress: …………………………………..

Mailadress:………………………………………………………………..

Håbo Kultur och Hembygdsförening

Häggeby socken
Kalmar socken



INTRESSEANMÄLAN

KOLONILOTTER
Hembygdsföreningen ställer i ordning ett antal kolonilotter för odling av
grönsaker och potatis vid Fridegårdmuseet i Övergran om det finns något
intresse för det.

För att få en möjlighet att iordningsställa odlingslotterna till våren 2013
måste vi få intresseanmälan senast 1 oktober.

MATLAGNINGSKURSER
Vi vill också veta  om det kan finnas intresse för matlagningskurser av
Uppländsk mat med förebilder från Håkan Libys böcker

Är Du intresserad anmäl intresse till Sonia på tel 070 5900996

Sidan 5

Natur- och kulturhistorisk vandring
vid Väppeby med Ingrid Ljungkvist som
guide 16/9.

Samling kl. 13 vid Knarrbackens p-plats.

Arrangörer: Håbo Naturskyddsförening och
Studiefrämjandet.

Ingrid 0171-50102.

Hälsningar Håkan Nihlman



NU KOMMER SNART DEN HÄRLIGA MÅNADEN
SEPTEMBER

DÅ BLOMSTRAR KNARRBACKEN UPP IGEN AV
SLÄKTFORSKARE VARANNAN TORSDAG,
NI ÄR VÄLKOMNA TILL VÅR UPPSTART.

TORSDAGEN DEN 6 SEPTEMBER KL. 19.00

SLÄKTFORSKARSIDAN
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Statarvisa.

text: Jan Fridegård (1897-1968)
musik: Carsten Carlsen
Jag sjungit många sånger i både moll och dur
om torpare å herrskapsfolk å mångahanda djur.
Men det är inte klart ändå
när jag tänker rätt därpå
så nu ska även stataren sin lilla visa få.

En statare han har det för det mesta ganska knalt
för skatter har han höga men med lönen är det skralt.
Han får gå upp klockan fem
ifrån käring, ungar, hem
å rykta sina magra ök å mocka skit åt dem.

I statarstugan är det så förbaskat lågt i tak
så det är nätt och jämnt att en vägglus kan stå rak
å när statarn käka vill
ja han får en mager sill
som han får käka mögligt bröd å kall potatis till.

Å statarns kärngar står i dörrn å skälla hela da´n,
men dricka kaffe och ibland å doppa utav fan.
Enda nyttan dom gör
ja, det blir väl när dom dör,
om statarn gifter om sej eller vilket han nu gör.

Ja, statarn har ett helsicke å sorgen den är djup
å därför träffas vi ibland å tager oss en sup.
Se´n går dansen med kläm
till dess klockan hon slår fem
då ramlar vi omkull å går på alla fyra hem.

När statarkraken dör en gång, då får han jäkligt bra
för främsta platserna i himmelen ska statarn ha.
Ja, då blir de andra don
för om det finns nå´n reson,
patronen där blir statare å statarn blir patron.
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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: 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
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?

Föreningens hemsida  http://www.kultur-historia.se
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