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Härmed presenteras årets sista nummer av vårt sockenblad, Flåhackan. Till skillnad från de senaste 
två åren har vi under 2022 kunnat genomföra våra planerade aktiviteter utan restriktioner.  
Innan året är slut har vi dessutom två aktiviteter kvar. 
.  
Kommande aktiviteter 
Berättarafton i Smedsbo bystuga den 20 nov, kl 16. Årets tema är rätt och slätt: Sören Nyström 
berättar. Kaffe, te och smörgås serveras. 
Kyrkkaffe efter gudstjänsten 1:a söndagen i advent (27 nov).  Då serverar vi gröt och skinkmacka 
och dessutom anordnas lotteri. 
Dräktkursen är i gång. 
 
Genomförda aktiviteter 
Midsommarfirandet genomfördes, som planerat, den 24 juni. Ca 450 personer kom och trivdes i det 
vackra vädret, fikade, dansade, lyssnade på våra duktiga spelmän och tog lotter.  
På torsdagskvällen den 23 juni kom 25 personer och hjälpte till med kransbindning och 
iordningställande, vilket vi är mycket glada över. Stort tack till alla som hjälpte till under midsommar. 
 
De 3 juli hade Aspeboda församling friluftsgudstjänst vid Pilgrimskapellet. Gudtjänsten ringdes in 
med hjälp av den nyuppsatta ”kapellklockan” 
På hembygdsgården firades friluftsgudstjänst den 31 juli i samarbete med Aspeboda församling och 
AFFC (Aspeboda Foundation For Children) AFFC ansvarade i år för såväl kyrkkaffe som lotteri. 
 
I vanlig ordning anordnades Hembygdsgårdens dag första söndagen i augusti. Ca 40 personer kom 
och umgicks och pratade i det vackra vädret samt fikade och tog lotter. Göran Stranner stod för 
bakgrundsmusiken. Bo Paulsson berättade om platsens historia, hembygdsgården och Fläskkällaren. 
 
Den 12 okt var alla byombud, de som klippt gräs vid hembygdsgården och andra som på olika sätt 
hjälp till under året inbjuda till en träff på hembygdsgården. 
Den 22 aug träffades några styrelsemedlemmar och andra frivilliga och monterade en ny 
handikappramp på hembygdsgården. Rampen har överlåtits till föreningen av Bengan Wahlman och 
vi riktar ett stort tack till honom. 
 
Sagostund för barn 
Vi planerar att starta en sagostund för barn om intresse finns. Det blir Marie Boberg som kommer att 
hålla i den. Vi har ännu inte bestämt dag/ar, åldergrupp, och hur denna skall genomföras. Men vi vill 
redan nu ”flagga för” denna kommande aktivitet. Hör gärna av er till någon i styrelsen om ni har 
synpunkter. Vi kommer att lägga ut info på vår hemsida (hembygd.se/aspeboda) och på facebook 
(aspeboda.se). 
 
Framtidsfunderingar   
Hur skall vi göra med Flåhackan i framtiden? Som de flesta känner till delar vi ut Flåhackan via våra 
byombud till alla hushåll i Aspeboda socken. Det rör sig om ca 750 exemplar, som på detta sätt delas 
ut 3 gånger om året för att informera om vår förening och om vår socken i såväl nutid som dåtid. 



Under åren som gått har det kommit ny teknik, som både på gott och ont, har förändrat 
möjligheterna att informera.  
Vi har därför, i styrelsen, börjat fundera kring hur vi skall hantera sockenbladet i framtiden. 
Frågan var också uppe till diskussion på vår byombudsträff den 12/10.  
Vi delar, som sagt ut ca 750 ex, men vi vet egentligen inte hur många som tar del av innehållet eller 
om den direkt hamnar i pappersinsamlingen.  
Utgångspunkten är att Flåhackan naturligtvis fortfarande skall ges ut. Frågan är bara hur?  
Nuvarande sätt att sprida den är såväl tidsödande, som dyrbart och slöseri med energi. Som många 
säkert vet, lägger vi sen några år tillbaka även ut Flåhackan på vår hemsida. Inte minst, som en 
service till de medlemar som inte bor i socknen och därför inte får ett pappersexemplar i brevlådan. 
Idag är vi nästan alla tvingade att vara uppkopplade till ett nätverk, via dator eller mobiltelefon, och 
alla är mer eller mindre tvingade att ha en modern mobiltelefon, vilket gör att flertalet kan gå in på 
vår hemsida och läsa Flåhackan där.  
Som vi ser det har vi 3 olika alternativ för framtiden.  Alt 1: Fortsätta som nu. Dvs dela ut pappersex. 
via byombuden + att lägga den på hemsidan.  Alt 2: Slopa utdelningen av pappersex. och bara lägga 
den på hemsidan.  Vi kan då göra en notering på facebok (aspeboda.se) att en ny Flåhacka finns på 
vår hemsida.  Alt 3: Under en övergångsperiod dela ut vartannat nummer som pappersex. och 
vartannat nummer enbart på hemsidan.  
Oavsett vilket alternativ vi väljer kommer Flåhackan att ges ut varje år i februari, juni och oktober.  
Den kommer dessutom alltid att finnas som pappersex. i en pärm på hembygdsgården. 
Har du några tankar kring detta är du välkommen att delge dina synpunkter till någon i styrelsen. 
 
En 91-åring på besök  
En vacker höstdag besökte en dam, som idag är 91 år, hembygdsgården, Fläskkällaren, där hon bott 
10 år i sin ungdom. Hon och hennes familj hade flyttat från Västkusten och först bott på Olsbacka 
gård något år, innan föräldrarna köpte ”Fläskkällaren” 1941.  
Under i stort sett hela 1940-talet bodde hon tillsammans med syskon och föräldrar, på Fläskkällaren. 
Hennes pappa Valfrid Andersson var jordbruksarbetare, men arbetade även som byggnadssnickare. 
Det var han som renoverade bostadshuset, flyttade ingången till mitt på långsidan vilket medförde 
att han kunde bygga till ett rum på ovanvåningen samt reveterade fasaden och målade huset vitt. 
Dessförinnan var byggnaden i rödmålat timmer med ingången till vänster på framsidan. Det nya 
rummet på andra våningen användes som vardagsrum. Stora rummet på första våningen var ”salen”, 
dvs finrummet,  och användes bara vid högtidliga tillfällen.  
Under andra världskriget hade mamma, Lydia Andersson, matservering i Lillstugan och utspisade där 
de soldater som var förlagda i trakten. Maten lagades i köket i bostadshuset och de nödvändiga 
livsmedlen levererades från Falun.  
Hon kände inte till om mamman fick någon lön, men tack vare matserveringen fick ju hela familjen 
också mat på bordet. 
 
 
Vill du bli medlem i Aspeboda hembygdsförening är årsavgiften 150:-  Bankgiro: 5618-5697 eller Swish: 123 148 53 41 (Glöm inte att 
ange ditt namn!) 
QR-kod för enklare betalning via swish 

 
ordf  Bo Paulsson      v.ordf  Linda Andersson                    kassör Christina Andersson sekr Erik Åsberg  
070-587 9018       070-229 5766                                073-713 8263  072-533 1302 
Hemsidan: hembygd.se/aspeboda



 


