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Västlands Hembygdsförening, som bildades 1961, redovisar härmed sin verksamhet för 2017,
föreningens 57:e verksamhetsår. Antalet medlemmar var 98 personer.
Årets resultat blev ett underskott bland annat beroende på ökade el och underhållskostnader på
hembygdsgården.
Den stora, ej planerade kostnaden, var ett krav från Tierps Kommun att föreningen omgående måste
bygga om vår avloppsanläggning. En kostnad på ca 70.000 kronor. Kommunen bidrog med 43.000
kronor.
Dessutom var inte vädret med oss under spelmansstämman, vilket betydde färre besökare.
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten. Hembygdsgården har under året varit uthyrt. 10
gånger. Hembygdsföreningen var inbjuden till ett möte med Kultur och fritid. Det var ett mycket
trevligt besök med ett givande samtal om framtiden för vår förening, vilka behov vi kan ha på
ekonomiskt stöd från kommunen vid framtida underhåll.
Arrangemang och händelser
På årsmötet den 19 mars underhöll Västlands spelmanslag och Mats Strandberg från radiosporten
skulle imitera kända profiler i vårt land och berätta minnen från sin tid inom radiosporten. Tyvärr
ringde han strax före årsmötet och meddelade att han var sjuk..
Under ”Konst på väg” långfredag och påskafton hade Hembygdsföreningen öppet hus för visning av
gården och serverade kaffe. Det berättades om Västlands långa brukshistoria och inte minst om den
gamla byggnaden som idag är vår Hembygdsgård. Lars Wadman, Rolf Ekvall och Ulla Westling
visade upp sina tavlor och Angelika Lindqvist med kallsmide.
Mycket trevligt och väl besökt.
Vid Upplands Fornminnesförenings- och Hembygdsförbunds årsmöte lördagen den 22 april deltog
ombuden Bengt Jansson, Carl-Bertil Wallin, Margareta Jansson och SiriWallin.

Hållnäs hembygdsförening stod som värd för årsmötet. Griggebo gamla såg visades och
Hembygdsgården ”Verstuberget” med sina samlingar väckte ett stort intresse. Vid lunchen i Gröna

Lund berättade Hållnässonen Per-Erik Karlsson om sitt kära Hållnäs. Som sig bör i Hållnäs serverades
fisk till lunchen. En mycket intressant och trevlig dag.
Musikkväll vid Rappbacken 26 maj hölls i logen vid Hembygdsgården. Stefan Wallin hade återigen
ordnat en hemlig gäst som visade sig vara Roland Thalèn, som under många år dirigerat Norra
Upplands kammarorkester.
Rolands huvudinstrument är violin, men nu spelade han nyckelharpa. En nyckelharpa som hans nära
släkting August Bohlin byggt. Roland bjöd oss på många låtar och många berättelser om dessa.
En fantastisk kväll.
Många spelmän hade också kommit för att lyssna men även spela själva. Musiken ljöd länge på kvällen
i logen. Det bjöds även på undfägnad i form av Varm korv och Kaffe.
Den 6 juni inbjöd Byalaget till nostalgidag vid Hembygdsgården. En jättefin dag där gamla traktorer
och veteranbilar visades upp för en jättestor publik, som trivdes i det fina vädret. Söndagen den 2 juli
firades gudstjänst i logen vid hembygdsgården under ledning av Anette Wilgert.
Söndagen den 13 augusti inleddes RappKallestämman med spelmansgudstjänst i kyrkan. Där
Västlands Spelmanslag deltog under ledning av Harry Hedbom. Stämman fortsatte sedan vid
Hembygdsgården. På grund av regn bjöd spelledare Stefan Wallin upp till allspel inne i
Hembygdsgården. Den 39e stämman sedan starten 1979. På grund av det dåliga vädret kom inte lika
många spelmän som tidigare år och även färre besökare. Ett sjuttiotal spelmän deltog.
Tierps Kommun erbjöd vår förening att delta i ”kulturarvstrappan ”som är en stor satsning på att ge
alla elever i vår kommun kunskap om den egna kommunen. Alla klasser från årskurs 4 till 9 skall lära
sig om våra orter inom kommunen. Vi fick i uppdrag att ta hand om årskurs 4 ca 200 elever totalt
fördelade på 5 förmiddagar. Anders berättade om Västlands bruks historia. Ulla-Britt berättade om
Gravfältet vid Bolstan. Ola visade sitt musèum och berättade om Västlands Järnbruk. Carl-Bertil om
Västlands kyrka. Margareta, Barbro och Birgitta visade och berättade om det gamla köket i
hembygdsgården, Bengt visade gamla arbetsredskap och fotomusèet. Siri och Gunnel bjöd på
undfägnad från äldre tid. Transporterna mellan de olika aktiviteterna sköttes med traktor och åksäker
vagn med Alf, Leif och Ulf som förare

Söndagen den 22oktober genomfördes dragningen på medlemslotteriet, en trevlig eftermiddag med
underhållning av Västlands PRO kör under ledning av Stefan Andersson. Några kunde glädjas åt en
liten förstärkning i kassan efter lotteridragningen,

Skolmuséet i Karlholm är ett förnämligt musèum där vi kan glädjas åt ”Skolmagistern” Lennart
Backmans engagemang och som tar emot många besökare.

Bidrag från Tierps kommun
Tierps Kommun bidrog med totalt 15.000 kronor för 2017 års verksamhet. Dessutom fick vi 43.000
kronor för våra kostnader för nytt avloppssystem.

Hembygdsgården
Under 2017 hade hembygdsgården 10 betalda uthyrningar och ett antal övriga arrangemang.

Slutord
För en ideell förening är det oerhört viktigt att så många medlemmar som möjligt gör en arbetsinsats.
Ett stort och varmt tack till dem, som med en stor arbetsinsats dels underhåller och sköter vår fina
hembygdsgård, det finns stora gräsytor som skall klippas, dels ordnar spelmansstämmor, musikcaféer
m.m. Syföreningen har i år liksom tidigare sytt och sålt lotter och genom detta bidragit till gårdens
underhåll, vilket styrelsen är mycket tacksamma för.
2017års styrelse tackar för visat förtroende.
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