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Föreningens försämrade ekonomi diskuterades vid Årsmötet tisdagen den 26/3.  
Mötesordföranden uppmanade alla närvarande att värva en varsin ny medlem! Ett mycket bra 
förslag från mötesordföranden, genom att vi genomför förslaget förbättrar vi även ekonomin! 
 

Lördag den 13/4 ÖPPET HUS, kl 10.00 - 14.00. 
Vi vill få veta om du är intresserad av att få bättre tillgång föreningslokalen? Vi diskuterade på 
årsmötet om vi skall lösa detta med att skaffa ett TAGG system, som ger oss bättre tillgång till 
lokalen och vi kan forska både söndag som vardag!  
Kom och berätta vad du tycker om detta förslag!   
 
FÖRENINGENS HEMSIDA 
Vi har också en ny hemsida som är under uppbyggnad. Vad vill du att hemsidan ska innehålla? 
Kom till Öppet Hus den 13/4 för att diskutera med webbmaster Klas Englund, eller skicka mail till 
bb24klas@gmail.com 
 
STUDIERESA 
Vi åker till Arkivcentrum Dalarna  i Falun onsdag den 24/4 mellan kl 13-16, grupp om 8 
personer. Vi får en presentation av Näringslivs- och Folkrörelsearkiven, helt gratis visning! 
Vill du följa med ring 073 067 15 89 och anmäl dig senast 18/4, vi samåker i görligaste mån.  
 
Lördag den 4/5 ÖPPET HUS, kl 10.00 – 14.00.  
Kl 11.00 Medlemsmöte i föreningslokalen. Har du förslag på vad vi kan göra i höst! Styrelsen vill 
ha tips på vad som kan tas upp under höstens träffar. Vad är du speciellt intresserad av eller vad vill 
du lära dig mera om. 
 
MYNTMUSEET Avesta 20/5 
Vi besöker Myntmuseet nere i Gamla Byn och lär oss lite om Sveriges olika betalningssystem i 
gångna tider. Därefter dricker vi kaffe i Församlingshemmet Avesta.  

Guidning i museet, kostnad 30 kr pensionär, för övriga 50 kr/person. Både museet och 
församlingshemmet kostar det för pensionär 70 kr, övriga deltagare 90 kr.  
Du måste boka visning och även kaffe och detta gör du till mobil 073 067 15 89  
senast måndag den 13/5. Har du vänner och bekanta som vill följa med så går det bra. 
 
LANDSARKIVET i Uppsala 
Vi planerar att åka till Landsarkivet i Uppsala, tisdag den 28/5, öppet mellan 09.00 - 20.00. 
Folkbokföringsfrågor 09.00-16.00. Ring mobil 073 067 15 89 för bokning och ev. samåkning.  
 
Vår redaktör för An-Siktet söker ständig efter material till tidningen. Dela med dig av det du hittar, korta 
eller långa berättelser och sänd det till babba.vikstrom@telia.com 
 
Våra aktiviteter presenteras i Annonsbladet under ”På gång!” 
Affischer, som berättar om våra olika aktiviteter, sätter vi upp hos Avesta bibliotek, Avesta 
bokhandel, ICA, Coop i Avesta samt på biblioteket i Hedemora. 


