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Ervalla  

Hembygdsförening 

Dagordning Årsmöte 2018-2019 

• Mötets öppnande 

• Godkännande av dagordning 

• Val av mötesordförande 

• Val av mötessekreterare 

• Val av två justeringsmän tillika röst-

räknare 

• Verksamhetsberättelse 

• Ekonomisk rapport 

• Revisorernas rapport 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

• Medlemsavgift 2019/2020 

• Val av 

Styrelseledamot 

Två revisorer 

Revisor suppleant 

Valberedning 

• Motioner 

• Övriga frågor 

• Mötets avslutande 
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Styrelse 2018-2019 

Ordförande  Bo Werneström 

Vice Ordförande Håkan Lindstedt 

Kassör  Susann Gauffin 

Sekreterare  Claes Lindblom 

Ledamöter  Gerd Höök 

  Ove Jansson 

  Anna Maurin-Helin 

  Per-Eric Olsson 

Suppleant  Ingrid Ekman 

 

Revisorer  Lars-Inge Ohlsson 

  Johan Jansson 

Revisor suppleant Karin Sörman 

 

Valberedning Karl-Erik Blohm 
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Dokumentation Ulf och Birgitta 

Lekman 

Lokalhistoria Mats-Ola Cajdert 

Representation 

NJOV: Per-Eric Olsson 

Ervalla Bygdelag: Ove Jansson 
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Verksamhetsberättelse 

Räkenskapsåret  

2018-07-01 – 2019-06-30 

Under det gångna räkenskapsåret har före-
ningen haft tio protokollförda styrelsemö-
ten. Dessa finns att läsa på föreningens 
hemsida, ervalla.nu. Antalet medlemmar var 
den 30 juni 2019, 257 st. Motsvarande siffra 
vid samma tidpunkt 2018 var 278 st. En 
minskning med 21 personer. 

Föreningen har genomfört en rad aktivite-
ter, t.ex. 

Föreläsningar 

Utflykt 

Studiecirkel 

Valborgsmässofirande 

Midsommarfirande 

Hembygdsgårdens dag       

Vi har deltagit med personal och planering 
vid genomförandet av traktorracet vid 
Hults säteri. 

En broschyr har tagits fram i samarbete 
med Ervalla skola. Den skall användas till 
hembygdskunskap i skolan. 

Popplarna m.fl. träd utmed Klockarbäcken 
har avverkats. Resultatet blev mycket lyckat. 

    

 

 

 

Studiecirkel 

Släktforskning, Under hösten och vintern 
har Hembygdsföreningen tillsammans med 
Studieförbundet Vuxenskolan kunnat er-
bjuda sina medlemmar en nybörjarkurs i äm-
net.  

 
Flitigt arbete med att hitta uppgifter om den egna släkten pågår. 

Släktforskning kan ge huvudbry. Varifrån 
kommer min släkt? Var bodde de? Hur hade 
de det? Frågorna är många och svaren finns 
oftast i de offentliga arkiven – om man har 
tur och vet hur man ska leta.  

Gudrun Hoffmeister på Vuxenskolan i 
Örebro ledde in oss på de register som finns 
tillgängliga på digitala medel. Jimmy Mag-
nusson informerade oss om att via DNA-
prov fördjupa oss i Ancestrys register. Man 
kan via dna prov komma väldigt långt till-
baks i tiden. Under vårsäsongen besökte vi 
Stadsarkivet i Örebro och fick genom Stefan 
Nilsson en grundlig genomgång av deras re-
gister och handlingar.  

Sedermera har gruppen fortsatt att söka svar 
på föreningsgården en kväll i veckan för att 
där rota i digitala arkiv och annat material. 
Jimmy N har där varit oss alla till stor hjälp 
med gedigen kunskap och inspiration.  
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Kyrkböckerna är offentlig handling. De är 
sedan länge mikrofotograferade och finns nu 
tillgängliga för alla. Använd den digitala fors-
karsalen på Riksarkivets hemsida och klicka 
dig fram via din församling och rätt årtionde. 
Upp till 70 år gammalt material är i regel sek-
retessbelagt men 1700 och 1800 talens kyrk-
böcker står fritt att använda. 

   Jan Fridholm var en utav cirkeldeltagarna. 

Så här tyckte han om cirkeln; ”Efter att 

funderat i många år på att söka mina röt-

ter så gavs tillfälle att förverkliga detta. 

Efter anmälan till Ervalla hembygdsför-

ening så startade kursen i släktforskning i 

höstas. Till dags dato så är jag tillbaka på 

år 1694 alltså på Karl den XII:s tid. Så 

mina barnbarn är den trettonde genera-

tionen på bygden. Det har varit många 

timmars letande i de digitala kyrkböck-

erna men det har varit mödan värt och 

mycket intressant.” 

 

Utflykter och föreläs-
ningar 
Utflykt: Finnstigen Bredsjö 

Söndagen den 8:e juli gjordes en utflykt till 
Bredsjö fårgård och Finnstigen. Målet var att 
förena nytta med nöje – att både ha trevligt 
och att lära. Vi var en blandad grupp – äldre, 
yngre, ungdomar och hundar(!). 

Efter en kaffestund på Bredsjö fårgård fort-
satte vi till Friluftsmuseet Finnstigen som är 
en två kilometer lång vandringsled som le-
vandegör svedjefinnarnas historia. Längs le-
den finns byggnader och miljöer som byggts 

upp för att skildra vardagslivet i finnskogen    
Lisa Lindeberg från Hällefors Finska För-
ening berättade att svedjefinnarna är ett ex-
empel på en mycket tidig invandring till vårt 
land. De kom från Savolax vid ryska gränsen 
till skogsbygderna här redan i slutet av 1500-
talet. Deras märkliga sätt att odla spannmål 
var nytt för Sverige. Skogen brändes ner 
kontrollerat och i askan bland stubbarna, 
såddes en sär-
skild sorts råg 
som gick i ax 
först kommande 
år. Först då 
kunde rågen 
som nu vuxit till 
manshöjd skör-
das.  

Lisa berättelser 
gav många tan-
kar. Hur klarade 
de sig under det 
första året? Bostaden var bara en kåta eller i 
bästa fall en backstuga. Men vartefter blev 
förhållandena bättre och bättre. Och det är 
det som Finnstigen ger exempel på. Vi kan 
gott säga att deras etablering är ett skolexem-
pel på hur en invandrad folkgrupp kan eta-
bleras och assimileras i majoritetssamhället.  

Friluftsmuseet Finnstigen är väl värt ett be-
sök och är ett härligt utflyktsmål.  
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Föreläsning: Hasse & Tage 

Under den senare delen av mars månad fick 
hembygdsgården besök av Emma Anders-
son från Studieförbundet Vuxenskolan.  

Inför en fullsatt lokal höll hon en sprakande 
föreläsning och visade valda filmfrekvenser 
ur den berömda duons mångsidiga alster.  

Skratten och hågkomsterna var många och 
de närvarande fick enligt, vad jag förstod, en 
riktigt trevlig torsdagskväll. Uppskattning 
och lovorden för kvällens program haglade 
över arrangörerna. 

 

 

Emma trollbinder publiken med sitt anförande 

 

Samarbete med Ervalla 

skola 

Under räkenskapsåret har Hembygdsför-
eningen erhållit ekonomiskt bidrag från 
Landsbygdsnämnden. Pengarna har använts 
till ett häfte i hembygdskunskap för eleverna 
i åk 3-4 i Ervalla skola. – Ett nytt sätt att lära 
om bygden och dess historia.  

Samarbetet uppmärksammades av tidningen 
Landsbygdsnytt och vidstående artikel stod 
att läsa i Nr 1 2019 

”Ny bok för barnen i Ervalla – om Ervalla  

Ett fint samarbete mellan Ervalla Hembygdsför-
ening och skolan på orten har funnits länge. Nu är 
det dags igen när barnen i årskurs 3-4 ska få ta del 
av Ervallas historia. Hembygdsföreningen i Ervalla 
har under åren producerat tryckt material om 
bygden. När tanken om att fånga upp de unga i 
skolan uppstod kände föreningen att här kunde 
man tillföra något. – Historien om platsen runt 
där du bor ingår i läroplanen, det här är vi jätte-
tacksamma för att få serverat, säger Anna Helin 
Maurin, lärare på Ervalla skola och medlem i 
hembygdsföreningen. Det var Bo Werneström 
och Claes Lindblom i föreningen som kläckte idén. 
I dag bor cirka 1400 personer i området och på 
Ervalla skola går drygt 100 barn. – Det blir ungefär 
35 av dem, som går i årskurs tre och fyra, som un-
der vårterminen kommer att få ta del av detta i 
sin undervisning, berättar Anna. Ambitionerna 
att göra ett bra material som lockar barnen är 
höga hos Bo och Claes som har en liten arbets-
grupp där skolan även är med. – Vår stora utma-
ning är att skriva för barn. Det ska vara berät-
tande, kortfattat och också roligt, säger Bo. – Se-
dan kommer barnen kunna ta del av mer inform-
ation via webben och där ska det också finnas dis-
kussionsunderlag, fyller Claes i. Ett A4-häfte på 
cirka 16-20 sidor kommer det att bli och arbetet 
pågår för fullt. – I början av april måste det finnas 
färdigt på plats i skolan. Det finns många historier 
att berätta, säger Claes. Ervallas utveckling över 
tid, Lasse Majas äventyr i bygden, jättekasten, 
Skärmarbodabergen och kyrkans roll är några av 
de punkter som barnen kommer att få lära sig 
mer om. – Vi kommer innan materialet är helt be-
stämt att ha pratat med barnen om vad de är ny-
fikna på. Vi berättar om Näcken i Järleån, om 
tomtarna på Lixtorp, svavelgruvorna, hammars-
medjorna och Sveriges första järnväg förstås, sä-
ger Bo. Ervalla Hembygdsförening har genom 
ekonomiskt bidrag från Landsbygdsnämnden fått 
möjlighet att ta hjälp med grafisk utformning plus 
tryckerikostnad. – Allt annat är ideellt arbete, 
men bidraget var avgörande för att kunna 
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genomföra projektet, säger Bo. 200 exemplar 
kommer att tryckas och det är skolbarnen som är 
i fokus den här gången. – Jag vet att det kommer 
att uppskatta det här. De är alltid intresserade av 
historien i det område där de själva bor, säger 
Anna. Häftet kommer inte att finnas till försälj-
ning, men de som vill läsa resultatet kan besöka 
hembygdsgården när allt är klart.” 

I samband med att häftet lanserades fick 
klassen även göra en utflykt till en del av de 
märkligheter och minnesmärken runt Er-
valla som häftet beskriver. 

Den 10:e juni bar det av. Första anhalten var 
Ervalla kyrka där kyrkans Jesper Nordström 
berättade för eleverna om kyrkans tillkomst 
och historia.   

 

Eleverna informerades även om Ervalla gård 
och ordförande Bo berättade om dess histo-
ria och höll en särskild, spännande, föreläs-
ning om riddaren Jösse Eriksson. 

Efter det fick Sundtorpsgruvorna besök av 
oss och även här fick eleverna en målande 
beskrivning om hur det var att arbeta i 
svavelgruvorna.  

Nästa stopp var Axbergshammar innan vi 
avslutade dagen med besök i Skärmarboda-
bergen och Tistaborg. På dessa platser, 

förutom information av Claes, fick eleverna 
chansen att ”rusa av sig” stela ben. 

 

 

  

 

 

  

 

Det gäller nu för hembygdsföreningen och 
skolan att försöka utvärdera den här dagen. 
Vad kan vi göra bättre, ändra på …? 

Eleverna skötte sig alldeles 
utmärkt, visade stort intresse 
och ställde många kluriga frå-
gor …  

Lärarna Marianne Karlsson 
och Marianne Englund var 
skolans representanter. 
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Hembygdsgårdens 
dag 
Dagen firades den 5:e augusti och drog 
oväntat mycket folk till hembygdsgården. 
Dels hade Pelle Ernemo tillsammans med 
Nerikes Fordonshistoriker ordnat en upp-
visning av en hel del gamla veteranfordon.  
Dels kom det många fina, klassiska fordon 
som tillhör bygdens egen befolkning.  

Utöver detta berättade och visade Ervalla med 
omnejd biodlarförening upp sina skyddslingar. 
Bo och Matz-Ola guidade besökare till torp-
utställningen i Sjöbodastugan. 

 

Nationella festdagar 
Traditionellt firade hembygdsföreningen 
även 2019 Valborgsmässoafton och Mid-
sommarafton. Dock inte utan komplikat-
ioner vad beträffar Valborgsfirandet. Friska 
vårvindar och mycket torra marker med-
förde att ansvariga för fastigheterna inte vå-
gade tända på den jättelika högen. Men i öv-
rigt fungerade allt som det skulle: Richard 
Eriksson och Anna Karin Gillberg Eriksson 
ledde allsången. Karin Eriksson kommi-
nister i kontraktet höll vårtalet. Vädret var 
inte med oss på Valborg…. 

Annorlunda var det på midsommarfirandet. 
Sol och värme hade lockat fler besökare än 
vanligt. Lotterierna, chokladhjulet och fisk-
dammen satte rekord i omsättning. Värre var 
det med korvförsäljningen som gick osed-
vanlig dåligt. Vi lärde oss att korv och som-
marvärme inte riktigt går ihop. 

Tassadansarna och Tommy Glenberg med 
vänner stod för underhållning och musik. 
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Vill du bli medlem i 
Hembygdsföreningen? 

Då sätter du in 75 kronor för enskild 

medlem och 150 kronor för hela familjen 

(boende på samma adress)  

Bankgiro: 5132-2659                                          

Swish: 123 668 82 95    

Hemsida: ervalla.nu/foreningar 

Facebook: @ervalla hembygdsförening                  

E-postadress:  

ervalla hembygdsforening@outlook.com                              
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Resultatrapport  

2018-07-01- 2019-06-30 

      Vald period   %   Ackumulerat % 

Rörelsens huvudintäkter         

Möten och sammankomster 12372,14  44,8  12372,14  44,8 

Summa huvudintäkter 12372,14  44,8  12372,14  44,8 

Fakturerade kostnader         

Medlemsavgifter  14245,00  51,6  14245,00  51,6 

Summa fakturerade kostnader 14275,00  51,6  14275,00  51,6 

Intäktskorrigeringar         

Hyresintäkter  1000,00  3,6  1000,00  3,6 

Summa intäktskorrigeringar 1000,00  3,6  1000,00  3,6 

Lokalkostnader          

Övriga lokalkostnader -44718,00  -  -44718,00  - 

Summa lokalkostnader -44718,00  -  -44718,00  - 

Förbrukningsinventarier och material        

Förbrukningsmaterial -1266,80  -4,6  -1266,80  -4,6 

Företagsförsäkringar -1266,80  -4,6  -1266,80  -4,6 

Reklam och PR          

Utställningar/broschyr/skylt -14908,00  -53,9  -14908,00  -53,9 

Reklam och PR  -14908,00  -53,9  -14908,00  -53,9 

Kontorsmaterial och trycksaker        

Kontorsmaterial  -22529,00  -81,5  -22529,00  -81,5 

Kontorsmaterial och trycksaker -22529,00  -81,5  -22529,00  -81,5 

Post och tele          

El   -17915,00  -64,8  -17915,00  -64,8 

Datakommunikation -3629,00  -13,1  -3629,00  -13,1 

Post och tele  -21544,00  -77,9  -21544,00  -77,9 

Företagsförsäkringar/övr. risk         

Försäkringar  -7126,00  -25,8  -7126,00  -25,8 

Företagsförsäkringar -7126,00  -25,8  -7126,00  -25,8 

Övriga externa kostnader         

Bankkostnader  -1140,00  -4,1  -1140,00  -4,1 

Summa externa tjänster -1140,00  -4,1  -1140,00  -4,1 

Bokslutsdispositioner         

Förändring fond  85054,00  -  85054,00  - 

Summa bokslutsdispositioner 85054,00  -  85054,00  - 

Årets resultat          

Årets resultat  530,66  1,9  530,66  1,9 

Resultat   530,66  1,9  530,66  1,9 

Beräknat resultat  0,00  0,0  0,00  0,0 
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Balansrapport  
Tillgångar         

    Ingående balans Förändring  Utgående balans 
           

Kassa   4708,40  -931,00  3777,40   

Bank   14752,87  10346,34  25099,21   

Fondkonto  1860229,55  -9946,00  1850283,55   

Summa   1879690,82  4698,74  1879160,16   
           

Eget kapital         

Eget kapital  

-
1860239,21  -19451,61  

-
1879690,82   

Redovisat resultat  -19451,61  19982,27  530,66   

Summa   

-
1879690,82  530,66  

-
1879160,16   

           

           

Bo Werneström    Håkan Lindstedt    

           

           

           

Susann Gauffin    Claes Lindblom    

           

           

           

Gerd Höök    Ove Jansson    

           

           

           

Anna Maurin-Helin    Per-Eric Olsson    

           

           

           

Revisionsberättelse avlämnad september 2019      

           

           

Lars Inge Ohlsson       

 
Johan Jans-

son       
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