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Ervalla  

Hembygdsförening 

DAGORDNING 

Årsmöte 2017 – 2018 

 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 styrelse 

 Medlemsavgift 2018/2019 

 Val av: 
o Ordförande två år 
o 2 revisorer 
o 2 revisorssuppleanter 
o Valberedning 

 Motioner 

 Övriga frågor 
 Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberät- 

telse i sammandrag 

Räkenskapsåret  
2017-07-01 – 2018-06-30 

Föreningen har under det gångna räken-
skapsåret haft tio protokollförda styrelse-
möten. Utöver dessa har ytterligare möten i 
samband med andra aktiviteter ägt rum. De 
senare har inte protokollförts. 

Antalet medlemmar var den 30 juni 2018, 
278 st. Motsvarande siffra för ett år sedan 
var 290 st. En liten minskning med tolv 
personer. 

Årets programhäfte om tolv sidor har delats 
ut till ca 750 hushåll i Ervallabygden. Detta 
har rönt stor uppskattning i området. 

Föreningen har genomfört en rad aktiviter 
under verksamhetsåret, t ex  

Föreläsningar-Utflykter 

Valborgsmässofirande 

Midsommarfirande 

Hembygdsgårdens dag 

Vi har gjort en utställning ”Skolan 175 år” 

samt den nu aktuella utställningen ”Sam-

hällsklasserna som försvann”, om torpare 

och soldater i Ervalla. 

En minnestavla vid Flåtens tegelbruk har 
kommit på plats. 

Vi har varit med i planeringen och genom-
förandet av Ervalladagen, september 2017 
och deltagit i Hembygdsförbundets regionträffar 
och stått som värd för en regionträff. 

Välbehövliga arbeten med skogsröjning och 

uppsnyggning av ”gårdsområdet” har skett.  

FOLKSKOLAN 175 ÅR 
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Styrelse  

2017–2018 
 

Ordförande  Bo Werneström 

Vice Ordförande Håkan Lindstedt 

Kassör  Susann Gauffin 

Sekreterare  Claes Lindblom 

Ledamöter  Gerd Höök 

  Ove Jansson 

  Anna Maurin-Helin 

  Per-Eric Olsson 

Suppleanter  Ingrid Ekman 

  Gerd Helin 

 

Revisorer  Lars-Inge Ohlsson
  Johan Jansson 

Revisor suppleant Karin Sörman 

 

Valberedning Karl-Erik Blohm 

  Anne Blomqvist 

Dokumentation Ulf och Birgitta 
Lekman 

Lokalhistoria Mats-Ola Cajdert 

 

Representation 

NJOV, Nora bygdelag och veteranjärnväg: 

Per-Eric Olsson 

Ervalla Bygdelag: Ove Jansson 

Landsbygdsrådet: Håkan Lindstedt 

Örebro Läns Hembygdsför-
bund 

Ervalla hembygdsförening är en del av 
hembygdsförbundet. 

Örebro läns hembygdsförbund är en ideell 
förening som samlar ett 70-tal hembygds-
föreningar, lokalhistoriska föreningar, mu-
seer samt byalag i Örebro län. 

Som medlem i hembygdsförbundet har vår 
förening aktivt deltagit möten och sam-
mankomster som förbundet anordnat. 

Den 5 oktober 2017 var ordförande och 
sekreterare i Brevens Bruk på regionträff.  

Nästa regionträff, den 15 mars, stod vi som 
värdar för och fick då tillfälle att berätta om 
bygden, vårt arbete och presentera vår en-
kät. Dessvärre kunde vi inte på grund av 
den myckna snön visa upp hembygdsgår-
den och vår skolutställning.  

Den 5 maj var det dags för förbundets års-
stämma i Kävesta folkhögskola i Sköllersta. 
I det finaste försommarvädret hölls stäm-
man med musikunderhållning av skolans 
musiklinje. Efter sedvanliga förhandlingar 
var det lunch och utflykt till 100-årsfirande 
Sköllersta hembygdsförenings hembygds-
gård i Åkerby. Inte mindre än 33 föreningar 
och 88 representanter var närvarande.  

Hembygdsförbundets verksamhetsberät-
telse för 2017 finns i vårt broschyrställ i 
Kvarnfallsstugan. 

Under riksstämman 2017 i Uddevalla – där 
vår förening inte var representerad - antogs 
en ny vision för hembygdsrörelsen  
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Verksamhet  

2017-2018 
Föreläsningar 
 

 
Om folktro och lokala väsen berättade 
Christer Ramberg för oss i Kvarnfallsstu-
gan den 4 oktober 2017.  

Den 4 mars 2018 berättade Hembygdsför-
eningens torpgrupp om torp och torpare. 
De visade bilder på torp som fanns en gång 
och på dem som ännu finns kvar i bygden.  

Den 18 mars arrangerade vi tillsammans 
med Baptistförsamlingen i Ervalla ett semi-
narium om frikyrkans roll i skapandet av 
ett demokratiskt Sverige. Om detta kul-
turarv berättade teol. dr. Mats Larsson i 
Immanuelskapellet.  

Skogsröjning på hembygdsgården 

Under vintern 2018 gjordes så äntligen den 
i vissa fall omtvistade skogsröjningen på 
hembygdsgården. Röjningen ansågs av sty-
relsen vara av största nödvändighet och 
borde nog ha gjorts för åtskilliga år sedan.  

En hel del tallskog avverkades och efter ett 
uppoffrande städarbete av medlemmarna 
blev resultatet över förväntan - både bra 
och snyggt. Nu får också barnen sin efter-
längtade pulkabacke vilken de bett om un-
der flera år … 

Strax innan midsommarfirandet lades nytt 
grus på vår uppfartsväg. Det var Mats Jo-
sefsson och Ove Jansson som stod för det 
arbetet. Även här blev resultatet lyckat och 
det var verkligen behövligt.  

 

 
Snö i stället för solros ska det va’ i en pulkabacke. 

Valborgsfirandet 

Årets Valborgsfirande kunde avslutas utan 
att regnet gjorde sig påmint. Årets brasa, en 
av de största brasorna i hembygdsgårdens 
historia, kunde vi tacka skogsröjarna för. 
Trots farhågor om eldandet och regn för-
flöt kvällen lugnt.  

Rickard Eriksson och Anna-Karin Gillberg-
Eriksson stod även detta år för underhåll-
ningen. Vårtalet hölls av Håkan Henriks-
son. 

Midsommarfirandet 
Programenligt kläddes stången på morgo-
nen vid nio-tiden. Och när firandet sedan 
satte igång bjöd Tassadansarna återigen på 
dansuppvisning medan Tommy Glenberg 
med vänner stod för det musikaliska. Ar-
rangemanget lockade som vanligt mycket 
folk och solen visade sig från sin bästa sida.  
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Håll traditionen vid liv 
Midsommarfirandet innebär ett roligt men 
krävande arbete för styrelsen. Det finns en 
risk för att vi får ställa in detta traditionsrika 
arrangemang om inte fler vill vara med och 
arbeta, både före och efter, för att få en rik-
tigt lyckad dag. 
 

 

 
 

Ervalladagen (september 2017) 

Höstmarknaden hålls traditionsenligt vart-
annat år. Hembygdsföreningen är med både 
i planering och utförande. Arrangemanget 
lockade, som vanligt, många besökare.  

Hembygdsgårdens dag 

Hembygdsgårdens dag firas traditionsenligt 
den första söndagen i augusti och brukar 
bjuda på utställning av veteranfordon.  

Per Eremo, ordförande i Nerikes Fordons-
historiker såg till att föreningens medlem-
mar, även i år, ställde ut ett flertal av sina 
välbevarade veteranbilar.  

Både dessa och Ervallas egna veteranfor-
don blev synnerligen uppskattade av publi-
ken. Många diskussioner och idéutbyten 
ägde rum. 

I Sjöbodastugan lockade skolutställningen 
många besökare som alla fick en bra guid-
ning kring skolans 175 år. Servering och 
lotterier bidrog till en lyckad dag.  
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Hembygdsföreningens ”torp-
kommitté” 
Torpkommitténs har som huvuduppgift 
att utforska, söka och kartlägga de torp 
som har funnits och finns i Ervallas om-
råde. Hitintills har man kartlagt ca 45-
50 torp. 

  

Större delen av hembygdsföreningens torpkommitté.  Anders 
Jansson, Matz-Ola Cajdert, Per-Eric Olsson, Anders Olsson, Per 
Andersson, Birgitta Lekman och Ulf Lekman. Saknades vid detta 
tillfälle gjorde Johan Jansson. 

I år fick bland annat Flåtens före detta te-
gelbruk en informationsskylt uppsatt som 
berättar om brukets historia. Hembygdsför-
eningen har bekostat skylten. 

Tegelbruket hade en omfattande tillverk-
ning av murtegel, dräneringsrör och 
taktegel. Riksbankshuset i Örebro, Bankhu-
set i Nora samt tornet i Noras gamla bryg-
geriområde har fått sitt tegel härifrån. 

På den tiden då järnvägen mellan Ervalla 
och Nora ännu trafikerades stannade även 
tågen vid Torpa station. Intill stationen låg 
Flåtens tegelbruk. 

Lertagen som gav leran till teglet är idag 
små tjärnar där svanar och annan sjöfågel 
nu håller till och har blivit ett eldorado för 
fågelskådare.  

Brukets produktion omfattade mur- takteg-
el och kanske viktigast dräneringsrör för 
täckdikning. 

Under 1970-talet fick bruket problem med 
lönsamheten och ägarfamiljen beslutade 
lägga ner driften.  

För att minska kostnaderna för rivningen 
uppdrogs åt brandkåren att bränna ner hela 
anläggningen. Så skedde också i slutet av 
mars 1976. Det blev en brasa som lät tala 
om sig. Det torra virket var lättantändligt 
och elden spred sig snabbt under kraftig 
rökutveckling.  

Av själva tegelbruket, som var en impone-
rande anläggning, finns idag endast små 
rester dolda i skogen vid vägen. 

”Hellkvistastugan” 

Hellkvistastugan är något så unikt som en 
äkta jordstuga. I sådana backstugor bodde 
de sämst ställda i det gamla bondesamhället. 
Hellkvistastugan är i dag i dåligt skick. Som 
påminnelse om levnadsvillkoren för nu rätt 
länge sen borde, den enligt styrelsens, beva-
ras för framtiden. Föreningen har upp-
märksammat länsmuseet på förhållandet. 
 

 
Hellkvistastugan  en backstuga som ännu idag finns kvar i Er-
valla, dock i betydligt sämre skick än på bilden.  
Från Anders Janssons bildsamling 

Torpen var en väsentlig del i lantbrukens 
arbetsorganisation. Torparen måste göra ett 
betydande antal dagsverken för att få dis-
ponera torpet och kunna försörja sin familj. 
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Samhällsklasserna som för-
svann  

Antalet torpare i Ervallabygden har varit 
betydande, så hade t ex Hult säteri 14 
underlydande torpare. 

Hembygdsföreningens torpgrupp har sedan 
lång tid inventerat torpen i Ervalla socken. 
Vad man hittills har funnit har rönt stort 
intresse. Under hösten 2017 arrangerade 
föreningen därför en föreläsning om torpen 
där torpgruppen och Matz-Ola Cajdert be-
rättade om sina fynd.  

Det föredraget blev underlaget till den ut-
ställning i Sjöbodastugan om jordtorparens, 
den indelte soldatens och backstusittarnas 
arbetsförhållanden och levnadsvillkor. Ut-
ställningen består av nio skärmar komplet-
terade med en publikation om 24 sidor, 
”Samhällsklasserna som försvann”.  

 

 

 

 
 

 

 

Utflykter 

Besök gärna utställningen om torpen och dess 

invånare som nu visas i Sjöbodastugan. 

Vill du ha en guidad tur? Tala med Hembygds-

föreningens ordförande. 
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Under sommaren 2018 har hembygdsför-
eningen lockat medlemmar och andra att 
följa med på utflykter till intressanta platser. 
Det har varit två mycket lyckade utflykter 
men deltagarantalet kunde ha varit större. 
Vi hoppas naturligtvis att nästa sommar 
kommer fler att vilja vara med. 

Den 12 juni var vi och Axbergs hembygds-
förening till Karlslund, där vi fick en verk-
ligt trevlig guidad tur utmed Svartåns strän-
der. 

 

Den 8 juli for vi till Bredsjö och Bredsjö 
fårgård och Finnstigen. Målet var att förena 
nytta med nöje – att både ha trevligt och att 
lära.  

Vi var ett blandat sällskap – alla åldrar och 
två hundar. Efter kaffe och provsmakning 
av goda ostar på Bredsjö fårgård fortsatte vi 
till friluftsmuseet Finnstigen som är en två 
kilometer lång vandringsled vilken levande-
gör svedjefinnarnas historia.  

Längs leden finns byggnader och miljöer 
som återuppbyggts för att skildra vardagsli-
vet i finnskogarna.  

Lisa Lindeberg från Hällefors finska före-
ning berättade att svedjefinnarna kom 
mycket tidigt till vårt land. De kom från 
Savolax vid ryska gränsen i slutet av 1500-
talet. Just deras sätt att odla spannmål var 

nytt. Skogen brändes ned kontrollerat och i 
askan bland stubbarna, såddes en särskild 
sorts råg som gick i ax följande år. Först då 
kunde rågen som nu vuxit till manshöjd 
skördas.  

Lisas berättelser gav många tankar. Hur kla-
rade de sig under det första året? Bostaden 
var bara en kåta eller i bästa fall en back-
stuga. Men allteftersom blev levnadsförhål-
landena bättre och bättre.  

Denna etablering är ett skolexempel på hur 
en invandrad folkgrupp kunnat etableras 
och assimileras i majoritetssamhället. 
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Läromedel om bygden och 
dess historia 

I hembygdsföreningarnas uppdrag ingår att 
verka för barn och ungdom och öka deras 
intresse och kunskaper om hembygden.  

Därför har styrelsen tillsammans med Er-
vallaskolans lärare påbörjat en förstudie om 
att i historieundervisningen väva in hem-
bygdens historia.  

Det finns redan idag mycket material både 
om historia och om sevärdheter i Ervalla-
bygden. Det som nu behövs är en publika-
tion för skolbruk, anpassad för barn i åk 3-
4, som på ett intresseväckande sätt lockar 
barnen att forska vidare.  

Det är därför särskilt roligt att det här sam-
arbetet mellan skolan och föreningen nu 
sker. Så småingom ska det skriftliga läro-
medlet också finnas tillgängligt digitalt. 

Föreningen har ansökt om pengar för pro-
jektet hos landsbygdsnämnden. Något be-
slut är inte fattat men nämnden har ställt sig 
positiv. 

I våra planer ingår också en ”studieresa” för 
eleverna till de historiska platser och se-
värdheter som finns i Ervalla och dess när-
het. Självklart ingår även ett besök på hem-
bygdsgården. 

Redan i maj i år fick hembygdsgården ta 
emot två skolklasser med lärare. För dem 
visade och berättade Karl Erik Blohm om 
föremål ur våra skattgömmor.  

Barnen var väldigt intresserade och avslut-
ningen med saft och bullar denna stekheta 
sommardag uppskattades också. 
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Resultatrapport  2017-07-01—2018-06-30 

      Vald period   %    Ackumulerat % 

Rörelsens huvudintäkter 
    

 

  

  

Möten och sammankomster -1906,66 
 

-20,5 
 

 -1906,66 
 

-20,5 

Summa huvudintäkter -1906,66 
 

-20,5 
 

 -1906,66 
 

-20,5 

Fakturerade kostnader 
    

 

  

  

Medlemsavgifter 
 

10200,00 
 

- 
 

 10200,00 
 

- 

Summa fakturerade kostnader 10200,00 
 

- 
 

 10200,00 
 

- 

Intäktskorrigeringar 
    

 

  

  

Hyresintäkter 
 

1000,00 
 

10,8 
 

 1000,00 
 

10,8 

Summa intäktskorrigeringar 1000,00 
 

10,8 
 

 1000,00 
 

10,8 

Lokalkostnader 
     

 

  

  

Övriga lokalkostnader -16855,00 
 

- 
 

 -16855,00 
 

- 

Summa lokalkostnader -16855,00 
 

- 
 

 -16855,00 
 

- 

Förbrukningsinventarier och material 
   

 

  

  

Förbrukningsmaterial -3424,36 
 

-36,8 
 

 -3424,36 
 

-36,8 

Företagsförsäkringar -3424,36 
 

-36,8 
 

 -3424,36 
 

-36,8 
Resekostnader 

     

 

  

  
Övriga resekostnader -800,00 

 
-8,6 

 
 -800,00 

 
-8,6 

Resekostnader 
 

-800,00 
 

-8,6 
 

 -800,00 
 

-8,6 

Reklam och PR 
     

 

  

  

Utställningar/broschyr/skylt -14514,37 
   

 -14514,37 
 

  

Reklam och PR 
 

-14514,37 
   

 -14514,37 
 

  

Kontorsmaterial och trycksaker 
   

 

  

  

Kontorsmaterial 
 

-20780,80 
 

- 
 

 -20780,80 
 

- 

Kontorsmaterial och trycksaker -20780,80 
 

- 
 

 -20780,80 
 

- 

Post och tele 
     

 

  

  

El 
  

-18511,00 
 

- 
 

 -18511,00 
 

- 

Datakommunikation -3360,00 
 

-36,2 
 

 -3360,00 
 

-36,2 

Post och tele 
 

-21871,00 
 

- 
 

 -21871,00 
 

- 

Försäkringar 
 

-7124,00 
 

-76,7 
 

 -7124,00 
 

-76,7 

Företagsförsäkringar -7124,00 
 

-76,7 
 

 -7124,00 
 

-76,7 

Övriga externa kostnader 
    

 

  

  

Summa externa tjänster -1170,00 
 

-12,6 
 

 -1170,00 
 

-12,6 

Bokslutsdispositioner 
    

 

  

  

Förändring fond 
 

96698,30 
 

- 
 

 96698,30 
 

- 

Årets resultat 
     

 

  

  

Årets resultat 
 

-19451,61 
 

- 
 

 -19451,61 
 

- 

Resultat 
  

-19451,61 
 

- 
 

 -19451,61 
 

- 

Beräknat resultat   0,00   0,0    0,00   0,0 
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Balansrapport 2017-07-01—2018-06-30 

Tillgångar 
      

   

Ingående balans          Förändring 
 

          Utgående balans 

                
Kassa 

  

3838,40 

 

     870,00 

 

      4708,40  

Bank 

  

7869,56 

 

  -7869,56 

 

                  0 

Bank                                                                                            0 

 

 14752,87 

 

     14752,87 

Fondkonto 

 

1848531,25 

 

 11698,30 

 

1860229,55 

Summa 

  

1860239,21 

 

 19451,61 

 

1879690,82 

Eget kapital 
      Eget kapital 
 

-1834654,44 
 

-25584,77 
 

 -1860239,21 

Redovisat resultat 
 

-25584,77 
 

   6133,16 
 

-19451,61 

       

Summa 
  

1860239,21 
 

-19451,61 
 

-1879690,82 
        

        

 

 

 

       Bo Werneström 
   

Håkan Lindstedt 

        

        

        Susan Gauffin 
   

Claes Lindblom 

        

        

        Gerd Höök 
   

Ove Jansson 

        

        

        Anna Maurin-Helin 
   

Per-Eric Olsson 

        

        

        Revisionsberättelse avlämnad september 2018 
    

 

       

        Lars Inge Ohlsson 
  

 

   

 

 

   Johan Jansson 
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Hembygdsföreningen och 
framtiden 
Vad vill man i bygden att hembygdsföreningen ska 
göra?  

Det primära målet med vår enkätundersökning, 
som gick ut till ca 750 hushåll, var att få ett grepp 
om invånarnas önskemål och att därigenom säkra 
föreningens långsiktiga verksamhet. Undersök-
ningen redovisas separat- 

Efter en genomgång av svaren med förslag och 
synpunkter som rör föreningens framtida verk-
samhet föreslår styrelsen inför planeringen av verk-
samheten för kommande budgetår följande 

 Staketet mot Frövivägen bör rustas upp eller 
bytas ut mot traditionell gärdesgård.                    

 Entréerna förses med port och överbyggnad 
med en text vilken ger en idé om föreningens 
verksamhet såsom: ”Lär känna din bygd” Por-
ten kompletteras med ny grind som ansluter till 
det nya staketet. 

 Trädgård i anslutning till Sjöbodastugan bör 
planeras och planteras med bärbuskar, fruktträd, 
kryddland och blomsterodlingar. Trädgården 
skall också kompletteras med en humlegård. 

 En fast scen bör byggas för användning vid 
olika evenemang. Scenen ska också kunna an-
vändas även av andra föreningar anslutna till 
bygdelaget.  

 Utökat samarbete med andra hembygdsför-
eningar bör prövas liksom med andra förening-
ar anslutna till byggdelaget. 

 Flitigare PR insatser genom artiklar, pressrelea-
ser och insändare i dagspress och sociala me-
dier.  

 Nya publikationer, föreläsningar, utställningar 
och utflykter ska planeras. 

Marknadsföring av hembygdsgården 
Styrelsen anser att marknadsföringen av gården är 
viktig. Löpande annonsering på ortens centrala 
anslagstavla genom affischering, genom bygdela-
gets hemsida, ervalla.nu och via Facebook måste 
fortsätta. 

Material såsom roll-up, ballonger och reklambro-
schyrer för hembygdsrörelsen måste finnas vid 
föreningens olika aktiviteter.  

Ett programblad för 2019 bör tryckas och både 
årsberättelsen och årsmöteshandlingarna bör även 
de fortsättningsvis tryckas upp och användas i 
marknadsföringen.       

♣ 

Du vet väl att du som medlem i Ervalla Hem-
bygdsförening kan hyra lokalen till ett förmånligt 
pris! 

Likaså kan du kostnadsfritt låna kanoter för spän-
nande turer i t.ex. Järleån. 

Du kan också låna klot och spela boule på före-
ningens bana. 

Du är väl medlem i Hembygdsföreningen?   

Om inte sätter du in avgiften 75 kronor för en-
skild medlem och 150 kronor för hela familjen 
(boende på samma adress). 

Bankgiro: 5132-2659  

Swish: 123 668 82 95 

♣ 

Ervalla hembygdsförening skall vara en le-
vande förening med kulturarvet i centrum och 
öppen för alla. 

Att känna och förstå sin bygds utveckling ge-
nom tiderna är en av förutsättningarna för att 
kunna forma dess framtid. 

Vi vill att vår hembygd, landskapen, byarna 
och städerna skall vara befolkade och levande. 
Vi vill att vårt kulturarv skall levandegöras och 
att hembygden är öppen för alla människor.    

 

 

 

Hemsida: ervalla.nu/foreningar 

Facebook: @ervalla hembygdsförening 

E-postadress: ervalla.hembygdsforening@telia.com 


