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Transporter i Bergslagen II 
 

Seminarium i Arboga 
torsdagen 9 februari 2017 

 
 

 
 
 

jämte kallelse till extra föreningsstämma 



Föreningen Bergslagsarkiv inbjuder till ett seminarium kring järnvägar, 
busstrafik och vattenleder i Bergslagen. Seminariet är en fristående 
fortsättning på de föredrag inom samma ämnen som hölls i Fagersta i 
november 2015 och är öppet för alla intresserade. Försäljning av 
böcker i seminariets ämnen kommer att äga rum. 
 

Program 
 

10.15 Kaffe eller te med smörgås 
10.40 Inledning 
10.45 Christer Fredriksson: Malmtransporter på järnväg i 

Bergslagen 
11.35 Lunch 
13.00 Jan Gunnarsson: De gula bussarnas bolag. Knut Oskar 

Gustavsons och hans bröders busstrafik 
13.50 Lennart Rydberg: Bergslagen och ångbåtstrafiken på 

Mälaren och Strömsholms kanal 
14.40 Kaffe eller te med dopp 
15.10 Ylva Roslund Forenius: Flottning i Bergslagen 
16.00 Avslutning 
 
 

 
 
Vykort från samlingsportalen.se (bildnummer Jvm.KCAC12783). 

 



Kallelse till extra föreningsstämma 
 
Föreningen Bergslagsarkivs medlemmar kallas till extra förenings-
stämma torsdagen 9 februari 2017 kl. 09.30. Vid stämman skall sty-
relsens förslag till stadgeändring, antaget första gången vid förenings-
stämman i Kumla 31 maj 2016, behandlas en andra gång. (Stadge-
ändringar kräver enligt de nuvarande stadgarna beslut på två på va-
randra följande stämmor, varav en ordinarie.) 
 
 

 

 
 
 
 
Seminariet 
och den 
extra 
förenings-
stämman 
äger rum i 
Arboga 
biblioteks 
hörsal, 
Kapellgatan 
19 i Arboga.  
 
 
 

 
 
Teleslinga 
finns i 
lokalen. 
 



Anmälan 
 
Anmälan till seminariet skall ske senast onsdagen 1 februari 2017. 
Anmälan kan lämnas via epost (info@bergslagsarkiv.se), brev (Före-
ningen Bergslagsarkiv, c/o Landsarkivet i Uppsala, Box 135, 751 04 
Uppsala) eller telefon (019/777 19 52, Håkan Henriksson). Deltagar-
antalet är begränsat – anmäl dig gärna tidigt! 
 
Meddela vid anmälan eventuella födoämnesallergier och önskemål 
om vegetarisk kost. 
 
Anmälan om deltagande i den extra föreningsstämman behöver inte 
lämnas. 
 
 
Kostnad och betalning 
 
Deltagande i seminariet inkl. förmiddagskaffe, lunch och eftermid-
dagskaffe kostar per deltagare 350 kr för medlemmar och 475 kr för 
övriga. Beloppet insättes på plusgirokonto 439 81 43-0 (Föreningen 
Bergslagsarkiv). 
 
Är du inte medlem men vill bli det? Sätt in sammanlagt 525 kr så får 
du utom en plats på seminariet också årsboken Bergslagshistoria 
2017, som utkommer senare under året, och som bonus även års-
boken Bergslagshistoria 2016! Läs mer om årsböckerna och före-
ningen på nätsidan www.bergslagsarkiv.se. 
 

Välkommen till ett innehållsrikt seminarium! 
 

 
 
 

Framsidan: Stigtomta 1965. Foto från samlingsportalen.se (bildnummer Jvm.KDAM00689). 


