
Verksamhetsberättelse för
Rytterne Hembygds och fornminnesförening år 2016.

Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten. Förutom alla aktiviteter som genomförts 
har Rytternegården under året fått nytt avlopp och ny färg. Rytterneföretaget Dinda Bygg målade 
fasaden, fönster och boden i backen till ett förmånligt pris. Hyresmaskiner i Hallsta sponsrade 
med skylift och vi har fått ett antal gåvor från föreningar och privatpersoner. Under året har 
husets avlopp uppdaterats och har nu en standard som godkänts av myndigheterna i Västerås. 
Det arbetet sponsrades av Rickardssons El-service. Dessutom fick vi stora ekonomiska bidrag från 
Västerås Kommun till både avlopp och målning 

En vår- och en höstpub arrangerats med ett tjugotal besökare vid varje tillfälle. En skoldag när 
barnen får pröva på hantverk som täljning, bakning och gammaldags skola arrangerades för ÅK3 
i Tegelviken, Kvicksund. Ett åttiotal barn anlände i bussar och deltog med stor energi i de lekar 
och arrangemang som medlemmar i föreningen stod för. Mängder med korv och saft slussades 
ner i hungriga magar.

Valborgsmässoaftonen och nationaldagen firades. Sista april fick vi lyssna till den fantastiska 
Rytternekören som hälsade våren välkommen. Den 6 juni var den tända grillen redo att steka 
gästernas köttbitar.

Midsommaraftonen genomfördes traditionsenligt till stor glädje för barn, föräldrar och senio-
rer, hundratals glada dansare bildade fem ringar runt majstången. Vädret var osäkert men vi hann 
med allt innan regnet anlände.

Caféet i bagarstugan hölls öppet under sommarhelgerna med hembakat bröd. Rytterne har 
med åren etablerat sig som ett trevligt och gott utflyktsmål, gästantalet från när och fjärran har 
stadigt ökat bl.a. fick vi besök av stora, fina, mycket dyra motorcyklar med besättning under ar-
rangemanget Mälaren Runt.

Samlingen vid silfverstolpestenen den 26 juni lockade ett tjugotal besökare, dikter lästes och 
samtal runt diktaren och hans tid fördes. Därefter var det dags för sommarens resa som arrang-
erades tillsammans med kyrkan och som gick genom Munktorp ända till Köping där bilmuséet 
och Strömsholms bryggeri (som numera ligger i Köping) besöktes. Därefter skedde slåttern vid 
de båda ruinerna. Hässjorna sattes upp av Hans Larsson.

Veteranfordonsdagen med dans och musik, som äger rum helgen efter power meet, har bli-
vit en tradition som arrangeras av Lions Kvicksund/Rytterne. För hembygdsföreningens del är 
förmiddagsfikat det viktiga.

Julmarknaden var mer besökt än tidigare år, fler utställare, fler kunder och fler i kaféet. Vädret 
visade sig från en bra sida. På lördagen låg ett vitt puder över socknen och julstämningen infann 
sig.

Styrelsen tackar alla som jobbat för Rytterne Hembygdsförening under året utan vilka vi inte 
skulle kunnat göra allt det vi gjorde under året.

Styrelsen har 2016 bestått av: Katarina Curman ordförande, Malin Dreifaldt vice ordförande, Kerstin Borell kassör, 
samt ledamöterna: P A Dreifaldt, Mats Ekdahl, Lotta Ekström, Linda Gustavsson, Håkan Lindberg, 
Greger Thunberg och Magnus Wepsäläinen.


