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Ordförande har ordet
Det känns mycket tungt när två av styrelseledamöter som har mycket viktiga poster
inom föreningen beslutat att lämna sina uppdrag. Jag vet att vår webbredaktör har haft
en enorm arbetsbelastning under senare år med andra uppdrag utanför föreningen,
vilket ni själva kan se i hans berättelse. Det har inte heller varit så lätt att vara redaktör
för en medlemstidning där nyheterna från medlemmar har sinat betydligt under senare
år.
För att kunna fortsätta med en hemsida och medlemstidning så söker föreningen med
ljus och lyckta efter ersättare för Hans och Lars. Finns det någon/några förslag på
personer som har intresset så hör av er till ordförande eller styrelsen.

Jag vill med dessa rader rikta ett stort tack till Hans Söderholm och Lars Johansson för
den enorma arbetsinsatsen dom lagt ner inom sina områden. Ni har varit oumbärliga.
Det känns skönt att ni stannar kvar i föreningen och att vi fortsätter samarbetet inom
släktforskningen och torpgruppen samt nya objekt som kommer.
Kjell Sandell

Några ord från kassören.
Nu kommer årets sista informationsblad nr 5 (Budkafle nr 5) och vi bifogar medlemskort
till de, som sedan informationsblad 4 har betalt årets medlemsavgift.
Om Du inte tycker att det stämmer eller om Du har några frågor, så hör av Dig till mej
(se nedan).
Medlemsinbetalningar efter 15 oktober blir redovisade i nästa års informationsblad 1,
som utkommer i mitten av februari 2013.
Kan nämna att fram till 15 oktober har drygt 92 % av förväntade medlemsavgifter kommit
in.
Det hade varit roligt om vi även kunde få in de resterande 13 medlemsadressernas
avgifter. Det vore synd att förlora Er! Ska vi säga att om Ni betalar in under den
närmaste tiden så kan vi väl säga att Ni betalt medlemsavgiften även för 2013 med de
ordinarie beloppen av 125:- för enskild eller 150:- för familj på plusgiro nummer 23 23 31-
9. Om Du ändå önskar att inte längre vara medlem i
vår förening, vilket vi hoppas inte är fallet, så är jag mycket tacksam om jag kan få ett
meddelande om detta, antingen per telefon eller per mail (se nedan).
Glöm inte att regelbundet gå in på vår hemsida.   Kultur-historia.se
TACK !
Gunnar Löfgren, Tel; 0171-50659 eller mobil; 0709 58 59 75. E-mail; gg.lovgren@bktv.nu

Gunnar Löfgren
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Redaktören tackar för sig…..
Efter 15 år i styrelsen och 7 år som redaktör känns det lite vemodigt att lämna dessa två
uppdrag i föreningen. Efter modigt övervägande så känner jag att det är en lämplig
tidpunkt för mig att stiga åt sidan och lämna över uppgifterna till någon annan.

Som styrelseledamot har jag varit med om en utveckling av hembygdsföreningen framför
allt de senaste 6-7 åren. Håbo kulturhistoriska förening och Håbo Hembygdsförening gick
samman 2009 och bildade Håbo kultur och hembygdsförening. Efter några år börjar nya
föreningen sätta sig och få struktur på sin verksamhet.

Arbetet med att omdana och utveckla Fridegårdmuseet var jag mycket engagerad i med
Hans Söder som idé- och initiativtagare. Som jag ser det blev det ett museum som är
mycket sevärt och bra. De Bålstabor som inte har besökt Fridegårdmuseet bör besöka vårt
fina minne och museum över en av Sveriges mest kända och berömda arbetarförfattare, Jan
Fridegård.

Hembygdsföreningen har fått en ”hembygdsgård” i Knarrbacken av kommunen en barack
med 2 rum och ett pentry. Det blev ett uppsving i verksamheten efter det vi fick vår
”hembygdsgård”. Vi kan ha våra handlingar och tidskrifter samlade på ett ställe. Vi har ett
eget ställe som är vårt som vi kan ha våra möten och annan verksamhet i.

Budkaflen som jag har haft ansvaret för och utvecklat till var den är idag. Från att vara ett
vikt A4 till att vara en A4 tidning som vi till en början tryckte i svart vitt och under de
senare åren trycks den i färg med 8 sidor. Det har varit ett intressant och rolig uppgift att
vara redaktör men allt har sitt slut.
Jag kommer att hjälpa till med tidningen som support och mentor så länge det behövs.

Med dessa ord får jag tacka för mig och önskar alla i styrelsen och andra funktionärer och
synnerhet min efterträdare, redaktören, till ett intressant och rolig sysselsättning.

Hans Söderholm
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Svar till tävlingen

Under året har vi genomföra en tävling - att känna igen foton från platser i Håbo kommun. Om
Du inte har skickat in svaren på tävlingen samtliga omgångar (5 st) så finns det möjlighet till det.
Sista inlämningsdagen är 31 december 2012.  Du kan få ett eller två rätt i varje omgång.
Telefon: 0171-545 95 eller 070-578 75 52 Första priset är presentkort på Söders bokhandel.
Mail:     hans_soderholm@bredband.net



Det har varit roligt, intressant men jobbigt…..
Nu vill jag tacka alla i Håbo Kultur o Hembygdsförening för dessa år som ansvarig för
hemsidan bl.a.
Jag tillträdde för cirka 6 år sedan, då jag fick ansvaret dels att göra om Håbo
Kulturhistoriska förening´s hemsida, dels ta plats i deras styrelse. Det var en intressant
utmaning då jag visserligen jobbat mycket med datorer innan men aldrig med
hemsidor. Efter mycket ”try ands error” så fick jag tillslut ihop en hyfsad hemsida. Jag
försökte att underhålla den så mycket som jag kunde, men som vanligt så var det svårt
att få in material att lägga ut.
När sedan Håbo Kulturhistoriska förening slog ihop med Håbo Hembygdsförening så
fick jag förtroende att återigen anpassa hemsidan till den ”nya” sammanslagna
föreningen. Det var 2009. Också det var ett arbetsamt men mycket intressant arbete, att
lägga ihop två föreningars hemsidor till en utan att dubblera alltför mycket. Men även
det lyckades till slut.
2011 Var det dags igen, nu med en helt ny design och annorlunda upplägg. Samtliga
sidor och undersidor i den ursprungliga hemsidan skulle göras om. Man tror inte att
det är så mycket, men dagens hemsida för föreningen innehåller sammanlagt cirka 450
sidor som skall kopplas ihop och länkas. Dessutom så gjordes layouten om och
hemsidan fick nya bilder och sökvägar.  Jag tror att jag lade ner ungefär 500 timmar på
detta. Nu tycker jag att den blev bra och kan med lättnad lämna över detta till någon
annan inom föreningen.
Varför jag väljer att slut nu, beror på att jag har andra uppdrag som kräver mer och mer
av min tid. Jag sitter som ansvarig för IT och Data inom CaravanClub
Stockholmssektion med totalansvar för deras datorer och bokningssystem på fyra
campingplatser, dessutom har jag flertal andra uppdrag in den styrelsen, bl.a. ansvar
för deras hemsida, vilket gör att min tid inte räcker till för att kunna göra ett bra arbete.
Jag kommer dock fortfarande att vara medlem i Håbo Kultur o Hembygdsförening
samt vara engagerad i släktforskningen och i Torpgruppen. Men lämnar i samband
med årsmötet styrelsen och hemsidan samt ansvaret för datorer och annan utrustning i
föreningen.
Än en gång ETT STORT TACK för den här tiden, den har varit mycket rolig, intressant
och jobbig….

Lars Johansson
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TORP I HÅBO
15 september inbjöds kommunes
innevånare till en busstur till Skoklos-
terhalvön och besöka en del torp som
finns i boken ”TORP I HÅBO”.
Kl 10.00 träffades 30-tal intresserade i
biblioteket för en information om
projektet ”TORP I HÅBO” av projekt-
ledaren Bo Hammarström och sen visades
ett bildspel på en del torp i kommunen
med kommentarer.

Bussfärden startade och rullade mot Övergran och
svängde av mot Varpsund och passerade genom de torp-
rika trakterna ner mot Skokloster. Ordförande  Kjell
Sandell berättade om var torpen låg och vilket namn
torpen hade.  Vi stannade till vid Sånkan och fick gå in i
Soldattorp 48. Där fick gruppen en ingående informa-
tion om vad ett soldattorp var och hur ett soldattorp såg
ut invändigt.
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Fähuset och beredskapsboden visades och
vi fick information om vad som fanns där.
Mycket intressant att se vad torparna hade
för redskap att använda i olika göromål på
torpen, slöjdverktyg och redskap att använ-
da i det lilla jordbruket. Djurhållningen var
ofta i det trånga fähuset för att lättare hålla
värmen under vintern. Åke Eriksson visade
att Skoklostergillet hade skurit midsom-
marrågen som låg under tak.

Efter en lång och informationsrik stund på soldattorp 48
i Sånkan så var det över och färden hem mot Bålsta gick
över Håtuna och anlände till Bålsta centrum efter drygt 2
timmars bussutflykt med många intryck och mycket
information om torpen på Skoklosterhalvön.



TORP I HÅBO

Du får två olika alternativ för
betalning:

•Förskottsbetalning till plusgiro:
232331-9
•Faktura med 15 dagars kredit,
Administrationskostnad tillkommer
med 35:-
•Fraktkostnad tillkommer med 150 kr.

Nu är den här !!!

TORP I HÅBO

Övergrams socken Yttergrans socken

Häggeby socken

Skokloster socken

Sidan 6

Den mycket omtalade boken om Torp i Håbo finns nu att köpa.
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

Boken finns att köpa i spelbutiken på ICA i Bålsta centrum
-------------------------------------------------------------------------------------------------

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



Torpgruppen släppte boken ”Torp i Håbo”
Efter 4 intensiva, roliga och lärorika års
arbete kom dagen 3 oktober när boken
släpptes. Det blev i samband med bibliotek-
ets återinvigning. Många hade sökt sig till
biblioteket och drygt 30 bokpaket såldes på
1 timma.
Bland besökarna kunde man upptäcka kom-
munalrådet Agneta Hägglund och kommu-
nalfullmäktiges ordförande Owe Fröjd som
båda är medlemmar i Håbo Kultur och
Hembygdsförening.

Boken är uppdelad i 2 böcker som tillsam-
mans är på 297 sidor. Del 1 Övergrans och
Yttergrans socknar och del 2 Skokloster,
Häggeby och Kalmar socknar. Vi har hittat
185 torp vissa i bra skick och bebodda med
sommargäster, några åretruntboende. Många
finns endast rester av, grundstenar eller
skorsstensrester. Vi har  gått ut från 1860 års
Häradskarta. Torpen som vi hittat har Kjell
Sandell, ordförande, tagit fram vem som har
bott på torpen under åren c:a 1850-1930.
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Vi som har arbetat med boken är 6 medlem-
mar . Projektledaren Bo Hammarström står
som nummer 3 från höger, Kjell Sandell står
som nummer 2 har tagit fram ur kyrkböcker
alla personer som bott på torpen. Fotograf
har Lars Johansson varit står längst till höger.
Utöver dessa har Göte Eriksson, Jan Rudberg
och Hans Söderholm haft andra huvudupp-
gifter såsom att skaffa fram sakuppgifter ur
olika gamla skrifter, bibliotek och arkiv mm.
Söka tryckbidrag ur olika fonder och tala med
förtag mm i Bålsta för att få sponsorpengar
till tryckkostnaden.



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
Detta är sista omgången av tävlingen - att känna
igen foton från Håbo kommun.
Det har varit två foton i varje Budkafle. Varje rätt
utpekat foto ger 1 rätt  max (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.

Priset är presentkort på Söders bokhandel.

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

Se sidan tre (3)  bestämmelser
för  svaren till tävlingen!
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