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Bäste medlem!
Vi vill med detta nyhetsbrev informera om 
föreningens program för våren 2017.

Spännande resor under våren!

Hällefors – Kopparberg - Grythyttan
Vi beger oss till Hällefors där vi besöker museet med 
autentiska 1950-tals lägenheter. 
Besök i Ljusnarsbergs kyrka i Kopparberg. Lunch på 
Grythyttans Gästgivaregård, samt besök i Måltidens 
hus med sitt berömda kokboksmuseum.

Köpings bilmuseum - Tidö slott
Under förmiddagen besöker vi Köpings bilmuseum 
där vi också äter lunch.
Eftermiddagen ägnas åt Tidö slott där vi får en exklu-
siv vandring bakom stängda dörrar. Vi besöker hela 
slottet. Eftermiddagskaffe i den privata matsalen.

Svanå herrgård, av många ansedd som Sveriges 
fi naste karolineranläggning. Professionell guidning 
av hela anläggningen.

Kulturhistorisk resa längs Sagån: 
Från källorna till oset vid Mälaren. Lunch serveras i 
manngårdsbyggnaden på Forsbo i Ransta.

Rosersbergs slott, nära Sigtuna, det minst kända av 
alla de kungliga slotten. Storslagna empireinredning-
ar i ett historiskt spännande renässansslott.
Lunch i slottsrestauranten.

För alla resor gäller intresseanmälan till 
George Samourkas på telefon 0708-84 09 27, 
021-13 09 90 eller e-post: samourkas@telia.com 
När vi har tillräckligt med anmälningar,  
bestämmer vi  tillsammans med resedeltagarna 
datum för resorna.

Kallelse till Västmanlands Kulturmiljöförenings 
årsstämma och utnämning av årets 
Kulturbevarare 2017.
 
Tisdagen den 2 maj på Gaggeska gården, 
Vallby friluftsmuseum. Kl. 18.00 Lättare förtäring. 
100:-/person inbetalas till BG 147- 4055. 

Anmäl Ert deltagande till Elisabeth Forsberg: 
0224-27063 eller via e-post bessie.forsberg@me.com 
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Kulturmiljöföreningens skriftserie. 

Skrifter som är under arbete: 

Erik Wilhelm Le Moine, 1780-1859. 
En västmanländsk miniatyrmålare. 
George Samourkas. 

Claes Tersmedens Hellby-donation. Historien om 
Hellby säteri och familjen Tersmeden och om de 
föremål som ingår i en betydande donationen till 
Västmanlands Kulturmiljöförening. 
George Samourkas 

Bok om Djäkneberget. Föreningen kommer 
att ge ut en bok med ett rikhaltigt bildmaterial 
som berättar historien om det mångfacetterade 
Djäkneberget. Arbetet har påbörjats. Bl.a. är fl era i 
föreningens styrelse engagerade i skrivandet.

För information kontakta George Samourkas, 
0708-840927, samourkas@telia.com 

Kom ihåg!
Medlemsavgiften inbetalas till föreningens 
bankgiro 147-4055; 200 kr/person eller 300 kr 
för familj och 500 kr för företag.

☞


