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Efterlysning - Etsintäkuulutus! 

Har du i din bokhylla eller uppe på vinden 

inbundna böcker med blåa pärmar, som innehåller 

gamla texter från 40-talet? Kullo-Mickelsböle 

allmogeförenings gamla tidsskrifter, handskrivna 

upplagor av Byapressen från 40-talet finns 

inbundna i böcker. Dessa har funnits tillgängliga 

på Byagården för medlemmar, man har kunnat 

låna hem dem fritt. Någon har lånat hem dem 

(någon gång mellan 80-talet och nu) utan att 

lämna tillbaka dem. Vi ber er nu kolla era egna 

bokhyllor samt också kolla med eventuella äldre 

generationer om någon vet något om dessa. De är 

ovärdeliga och nu alltså försvunna. 

Vi vill digitalisera innehåller i gamla arkiv och 

dessa texter är väldigt centrala för detta jobb. Vi 

vill säkerställa att efterkommande generationer 

kan ta del av gammalt material. Så att inte 

historien faller i glömska. 

Förutom att vi vill digitalisera texterna, behöver vi 

dem också då vi håller på med arbetet att skriva 

ner Kullo Mickelsböle allmogeförenings historik. 

På samma gång vill vi alltså också efterlysa gamla 

minnen, goda historier och detaljer om 

verksamheten från den tid då du var med!  

Väldigt få har ställt upp på intervju eller med 

berättelser, vi vill gärna få en bredare bild av 

verksamheten.  

Kontakta oss, så berättar vi mera om hur du kan 

hjälpa till att föra vidare historien om vår fina 

förening.  

Om du själv vet något om de försvunna böckerna, 

eller vet någon som kanske vet, eller om du vill 

vara med på ett hörn i historiken – kontakta oss. 

byagarden@gmail.com / 045-6728707 

 

 

 

Etsimme siis vanhoja käsinkirjoitettuja 

dokumentteja 40-luvulta, Kyläyhdistyksen lehden 

vanhoja numeroita, käsinkirjoitettuja tekstejä, 

jotka 80-luvulla kopioitiin ja nidottiin kirjan 

muotoon. Siniset kannet ja vanhoja tekstejä. 

Nämä olivat Byagårdenilla jäsenille vapaasti 

lainattavissa ja nyt joku on lainannut niitä, ikinä 

palauttamatta. Jos siis tiedät asiasta tai tiedät 

jonkun joka voisi tietää, otathan yhteyttä. 

Haluamme digitalisoida vanhat arkistot ja nämä 

ovat korvaamattoman arvokkaat. 

Olemme myös kirjoittamassa kyläyhdistyksen 

satavuotishistoriikkia ja siihenkin näitä 

tarvittaisiin. Jos olet kiinnostunut olemaan 

mukana historiikin kirjoitustyöstä, otathan 

yhteyttä. Haluamme myös näkökulman 

nykytoiminnasta, eli jos olet ollut mukana 

tapahtumissamme vaikka vain osallistujana ja 

tunnet että haluaisit jakaa siitä tarinan, niin 

kerro se meille!  

 

 

 

 

 

 


