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BaTva HJÄLTAR!

Befolkningen i socknen har minskat under decennium, först nu när livet på gatoma hardnat till
ftirefaller många lzingta till landet igen, efterfrågan på bostäder har väl aldrig varit så stor i Barva.

Det gäller nu att hålla bygden levande så den infrastruktur vi har kan behälas, såsom postgång,

busstrafik etc.
Kommunens politiker ftirefaller också ha viljan och månar om landsbygden bäthe Uin tidigare, då

stadsbyggnadskontoret t.o.m. vägrade ge feedback på vårt remissvar avseende stadsbyggnads-
planen, som vi lagt ner veckor på att formulera och ftirankra.

1998 hade vi ca 20 aktiva bönder i Barva mot idag ca 10 efter den mycket stora struk-
turftiriildringen som skett och sker, det iir tufft att vara bonde och iindå så viktigt fiir att siikra ftidan,
hålla landskapet öppet och ftir oss alla att behålla en levande landsbygd!

Alla verksamma i den branschen åir HJÄLTAR!
I spåret efter strukturftiriiridringen växer andra verksamheter fram. Jakt, ridning, gårdsbutiker, mc

& bilverkstäder. Aktiva i dessa verksamheter iir HJÄLTAR!
Skolan och de afftirer vi en gång hade, bildade en låink mellan bygdens invånare, niir dessa källor

runnit ut iir det i Barva, det traditionellt starka ftireningslivet och kyrkan som bildar denna länk med
sina aktiviteter och initiativ såsom: ett framgångsrikt fotbollslag, bingo, söndags- och torsdagsdans,
gymnastik, sömnadskurs, skytte, höbärgning mm.

Kulturminnesvandringar, Museum, Teamarbete med byggnadsunderhåll av Barvagården och

badet.
Men också de stora arrangemangen i form av Vårmarknad, Midsommar, Barvadagen och

Julmarknad.
Allt detta görs på ideell basis. Alla aktiva i dessa aktiviteter är HJÄLIARI

Vi, alla Barvabor, ska stötta vara HJÅLIAR, fijr att även i fortsättningen hålla vår bygd levande!

Gustaf Celsing, ordftirande BarvaBygden.se (e-post: celsing.sorby@gmail.com)

Ett informationsblad ftjr Barva Bygdegemenskap nr 52.

Utgivare: BarvaBygden.se och samordnare

Anne Ivarsson, e-post: ivarssonanne@gmail.com

Lill Holmström, e-post: lill.holmstrom2@gmail.com
Gittan Lindeberg, e-post: gittanlindeberg@hotmail.com

På internet: http://www.barvabygden.se/bb-52.htm

daBJed%*m*
Ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting!

Ingenting är omöjliet för en Barvabo!

Barva Framtid har den 1/l 2012 bytt namn till BarvaBygden.se
vi har bara bytt namn och inget annat är äldrat!



Om Barva
Barva hade under 1800-talet tre huvud-

näringar, åkerbruk, skogsbruk och fiske.
I norra delen, med delvis kuperad terriing,

fanns tillgång till fiskevatten. Söderut fanns
örutom skogsmarker en sandig jordmån läm-
pad 1ör åkerbruk nedan{tir Barvaåsen.

Förekomsten av hemmansklyvning var
relativt liten. Lindholms herrgard var största
jordägare. Vid 1860+alets början bodde 872
personer i Barva. I början av 1920-talet
skedde ett trendbrott i befolkningsutveckling-
en och fram till sammanslagningen i Ka-

fiärden storkommun minskade befolkningen
med mer än 40 o%.

Barva kommun (även stavat Barfva) var en
så kallad landskommun och startade sin
verksamhet den l januari 1863 - 1951.

Från den I januari 1952 bildar Barva
kommun tillsammans med Hammarby, Jäder,

Kjula, Sundby och Vallby Kafjärdens kom-
mun.

Ka{ärdens storkommuns befolkningsut-
veckling: 1960 3 001 inv. och 1970 3 031

inv.
Den 1 januari 1971 bildades Eskilstuna

kommun av Eskilstuna stad, Torshälla stad,

Husby-Rekame kommun, Hällby kommun,
Ka!ärdens kommun, Västra Rekame kom-
mun och Ärla kommun.

Barva kommuns befolkningsutveckling:
1860 - 872 inv. 1870 - 907 inv. 1880 - 988

inv. 1891 - 916 inv. 1900 - 892 inv. 1910 -
982 inv. 1920 - 964 inv. i930 - 793 inv. 1940
- 690 inv. 1950 - 554 inv.

2009 - 307 inv. 2010 - 310 inv. 2011 - 303
inv.2012 - 284 inv.2013 - 285 inv. 2014 -
291 inv.2015 -293 inv. 2016-275 inv.

Husdjursräkning i Barva 1 juni 1918
175 hästar vid 4 år och diiröver, 115 ung-

hästar, 33 oxar, l6 tjurar, 635 kor, 263 ungnöt,
292 far och lamm, 4 getter och killingar, 199

svin, 1201 fäderfii och 36 bisamhällen.

Kolbotten, torpet revs
kriget och veden såldes till

under 2:a världs-
Stockholm.

Människans jobb med naturen
Runt Ringmuren har funnits fem stycken

vägavsnitt inkl. E 20.
Vid Otteby - Klockåsen finns det två stycken

gropar ltir att bevara potatis.
Mellan Kolboften och Kiilludden finns en

lingrop.
Hjärpeberg två stycken stensatta gropar på

en kulle är lingropar även till varkasar.
Stengärdesgardar, som människor uppfört

finns överallt i Barva.
Har ofta funderingar vad människorna utfört

under århundranden. /Stig Wasberg

Tisdagen den 15 nästa
fobruari kl. I e. m. fr;r-
rättas offentiig auktion vid

Iiolbotten i Barfva s:n, därvid G.
G ustafsson m. ll. låts försiilja:

Djtu': 5 kor, clåraf 3 nära att biira,
2 sltrtar, I sto i 13:de ftret,4 fÄr ooh
14 höns;

Redshap : tröskvär*, I)riktbarpn, Iast-
trilln, ny rackskjuts, vagnar., kiilkar,
harfvat, p!og, vält och diverse hsnd-
redskap;

Int'e lösiirm, sAeom: gnld, silfvor,
koppar- (diiribtand 2 större kittlar),
järn- och andra kökssaker, möl)ler,
eängkläcler och linne, aflidne hustru
Gustafssons gå,ngkläder, ull m. rn.;

I)iaerse: ett D)'tt svinlrue af timmer
under tegeltak, lårar, kistor, clragkårra,
väfstolar med tillbohör, syrnaskin m. rn.

Äf mig godköoda köpare erhålla
betalningsonständ till den I Septomber
d. å., andru bstala vid anfordrnn.

ICskiletuna, Sockenstugan den 29
Jnnuari 1898.

C, Å. Lnrecon.

I 879 flyttar fam. Karl Gustaf Gustafsson
och Klara Sofia Lundqvist till Kolbotten.

Klara Sofia dör 1897 av blodliirgiftning.
Till Kolbotten flyftar 1898 torparen Karl

Alfred Karlsson och Anna Matilda Persdotter
med sina bam. 1908 flyttar familjen till torpet
Berglund och Karl Alfred blir auktionsut-
ropare och fl1.ttar 1930 till ålderdomshemmet.

1922 inflttrlff torparen Nils Åke Vasberg, f.
1897, och hustru Signe Elisabet Larsson, f.
1900 med dottem Agnes Elisabet f. 1920 i
Ekorneberg, Kjula. Sonen Nils Folke fods
1927 i Kolbotten. Familjen fl)ttar 1932 till
Ringmuren.

Sista boende i Kolbotten var Carl Albert
Larsson f. 1867 och död 1938 och hushåller-
skan Eleonora Viktoria Larsson f. 1895 i
Kjula, som flyttar till Ringmuren 22111 1938
och flyttar 1940 till Grådö dör där 1950.



Barvafoton från 1 920-30-talet
Kaffetåren!

Mitt lilla cafe, min lilla lördags oas! Så
mysigt med alla hiirliga gäster och så mycket
skratt och även allvar.

Gäster fran bygden, men även gäster som
kommer utifran, fiir att dricka kaffe, ta en
smörgås eller kanske en värmande soppa, nu
niir kylan kommer kypande.

Lördagen den 15 december dukar jag fram
julbordet, med tomtar, god mat och lite
gottis.

Kaffetaren itr 15112 öppen mellan kl 1 3- 1 7.

Övriga lördagar mellan kl 11-15.
Vet du att du vill komma fär du jäuegäma

ringa eller skicka ett sms till 0709759267, då
åir det lättare att beriikna maten.

Hjiirtligt Välkomna!
/Gittan Lindeberg

hämtades ftin Lind-
holms post vid dili-
gensema på stora
vägen.

Härbret vid Post-
stugan.

Tisdagar i fiireningslokalen, då åir vi ett
gåing tjejea som träffas. Vi syr, stickar, virkar
eller bara pratar. En mysig gemenskap! Mll
du kanske vara med?

Ring mig på 0709759267.
En höstkram från Gittan

Jer.rlrögen Södertetj€- Etre nt-
näl-EsB I lsluna-Albota aynoo lofva
loilC bopp orh stt 6hsrt konrns till stånd,
llyktei vill rÅlundr oiitta stt, bcsök i Stockholm
i dorsa degor of öfverdirektdron Lor, dot engolsko
bolug, som bygger Helsingborg- I lesslcbolmr
jorutUg. i ermblnil meil möjligr phncr rtt
l'å öfvortago 6fvon den sörml[nileka jernbanan.
Fdrutom rtt dcn ftitor,lagna jrrnrägcn skullo
borörs f,err vigtigo bruk ocb ogendomar i Sö
rlormanland, sÄrom N1''lvorne prppcrsbruk,
thvrrg tillrsrkning undor do sonrro ålen mor
5n fdrdnbblrto), ltockets krutbruk, .\kors
rlycFebruk ltareringsvårdcrailt mollcn ? oc} ti
millionor)' brukrpatron voa eoloings stora
fi doilotniss Lindholm. gpfvo BecL-Ii'riis bety.
drndo egendom lriholm (ou sf ilo etörctr i
provins*n).'Iunaforc viil liikilstuna, S*oog"
ntu oeh ilr\.ilctuno strilcr m. fl.. för hrilks
donnr jernvl6 blclvo af rtbrsta botydoho.
fuet€r mrn nig viil att dcn rkullo lbn till
Stookholms lrrndolconrrådo protluktorna .frln
Voatmanlrnile, on ilol afDolarnoa. Nors-Oro'
bro oeh Vormlsnds bergrhgor, Denna jern-
vxg lÄr nornlig.:n Lrlifva den ginssto {rån Stock
Lolrn midt in i hjertrt sf la'rdct. llela jero'
vigsstrticLcisgon, som sLullo byggaa, blir oem-
ligon endast, omkring l! mil, till öiörsta dolon
g:nom ganska tjcnlig malk, ocb tordc prieoc
por mil dorför Llifvl rolativt billigt. )lrn ul-
gor att kommunorna nfrmasl don blifrando
banan rkola tillellppa fri m*k (såsou dct
rkott riil rvenrks crntrdblnrn fr$n Irrevi till
Ludvika) cllor ock derl?r u8e sLtier' öch att
st4dorno Strongn[s och Erkilstuna, för hfil'
kou rcnaro stgd dennr bana m8sto anrcs blifvl
sf ojomförli$r störr0 yigt ltn don ifrågaeatla
brnan till lrlsn, rl.o!a, om cl [r bohtifligt,
yttoriigaro intrcmorr tig i löretaget. )Irn ou'
rrsr stt ttafiken pÅ dennr banq skall blifva
bolydlig*o ln pÅ llorlalot anilro undet tcnars
tidor ftrorlagnc oller toncossionorrilo jotn.
Yrs'r. ffiE+il'l:EEl 3

Fagervik

Mosstorp

Lindholms Grindstuga
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Barva 1918
Antalet invånare 1910 var 982 och 1920

fanns 964 invånare, sedan har det minskat.
(2017 fanns 275 inv.)

1918 ftjddes 2l bam, konfirmerades 27 ung-
domar, 6 par gifte sig och 18 personer dog.

Handelsbodar fanns vid Bergaholm, Såg-
stugan och Hagaborg.

Elektricitet infiirdes 1918 i södra Barva. (I
nona delen 1941)

Skoloma var Kyrkskolan, Prostökna skola
och Ekstugans skola.

Kyrkskolans liirare var folkskolläraren Enoc
Steninger och småskoleliirarinnan Emma
Johansson g. Pettersson.

Prostökna skola var halrtidsläsande till och
med juni 1918. Folkskolliirarinnan Augusta
Öhlander till 30/6 1918 diirefter till Ekstugans
skola och folkskolläraren Fritz Nordström
fran 1/7 1918.

På grund av att bamantalet avseviirt ökades
under första världskriget, ansågs det nöd-
våindigt att iinnu en folkskola inrättades.

1918 kom Ekstugans skola till med Augusta
Matilda Öhlander som folkskolldrare. De sex

{iirsta å,ren var skolan varannandagsläsande.
Då bamantalet ar efter år starkt minskade i

socknen, nedlades Ekstugans skola 1940.
Telefonstationer vid Sofielund och Såg-

stugan.
Söderby Väderkvarn var i bruk några ar till.
I Prästgården vid Barksäter bodde kommini-

stem Nils Johan Henrik Jansson, som 1918
flyttar och efterträds av komminister Nils
Rickard Garde.

I lattighuset (nu Klockåsen) fanns fijre-
ståndarinnan, hennes dotter och fem boende.
Vid Stensäter bodde bammorskan Augusta

Fredrika Andersson

Barva Kyrkliga syföreningen
Ärla Baptistft)rsamling
Barva Blåbandsförening
Barva Kristel i ga ungdomsloreni ng
IOGT-Logen 2526 Ärild
Barva Fruktodlar{tirening bildades
BarlVa H2istftjrs2ikringsbolag
Barfva 1j urförening
Framåt, kontrollfiirening Iör mj ölk
Barva byggnads lören ing UPA
1902 hade Eskilstuna skyttegille ett skjutlag i
Barva.

År 1918 infiirdes allmiin och lika rösträtt i
kommunala val ftir miin. /A. I.

Teaterresa
Ett hrirligt och glatt gåing ftiljde med på

teaterresan, som Barvabygden.se arrangerade
söndagen 1 8 nov.

Fåirden startade vid Barva bygdegard dzir

Tuna-trafik h?imtade upp resenärema 1ör

avftird till restauangen Choys garden, diir alla
med god aptit intog buffdbordet.

Efter en liten promenad intog vi Västerås
konserthus där vi fick se "Pilsner & pensel-

drag" fran Gideon Wah-lbergs "Grabbama i
57:an" som iir ett klassiskt lustspel.

Skådespelama är ute på turnö från Vallarna
i Falkenberg.

Det verkar, att de som ftiljde med blev nöjda
över resan. /Maud Svensson

Vilda djur
Att aka på Barvavägen efter mörkrets alla

timmar zir som att aka på safari.
Vid alla äppelträden, som är planterade vid

dikeskanten, kan man se både älgar, rådjur,
hjortar och vildsvin som äter fallfrukt.

Mellan Söderby gard och järnvägen finns
många vildsvin som bökar i dikeskanten efter
ekollon m.m.

Snabbt om vildsvin
Vildsvinet är örfader till den tama grisen.
Vildsvinet har en dubbelp?ils, som kan vara

brun, röd, röd, svart eller grå. Det övre lagret
består av borst som Uir mycket sträv medan
underpiilsen iir betydligt mjukare.

Vildsvinet iir allätare (dvs. äter både
vegetabilier och kött). Dess huvudftjda är
frön, frukter, löv, bär, möss, ödloq maskar och
onnar.

Vildsvin åir nattaktiva och extremt skygga.
De sover cirka 12 timmar om dagen.

Vildsvinets friimsta fiender iir vargen och
miinniskan.

Galten lever ensam ft)rutom under par-
ningstiden.

Vildsvin kan bli upp till 10 ar gamla i det
vilda och 25 år gamla i Iängenskap.

En sugga fiider ungeftir 5-9 kultingar och
levnadsåldem ligger på 10- 15 a.r. ,4\4aud S.



Fait$tetisnea

f,'ältstationen Rördrommen
kommer att ha öppet alla
helgdagar mellan kl. 9 och

15.00 fran mars t.o.m.
Oktober. Vi har insektshotell
öppet dygnet nrnt. Vi har
olika utställningar.

Nedan{tir Fältstationen finns det funk-
tionsanpassade fågeltomet Rördromstomet,
som även passar personer med bamvagn,
rollator och rullstol med bästa utsikten på

nedre våningen dit alla kommer.
Vid Örsundsbrons norra landf:iste har Funk-

tionsrätt Eskilstuna ordnat en funktionsan-
passad fiskeplattform.

Fältstationen öppnade för allmiinheten
första gången i mars 1999 alltså ftjr snart 20

ar sedan.

Programmet fttr 2019 är inte klart men
Säsongen börjar med Ömräkning lördag 2
mars mellan kl 10 och 12.

Skolpaket ordnas från 20 maj t.o.m 29 maj

med möjlighet att ta emot klasser fiire och
efter.

Friluftsgudstjåinst arrangeras tillsammans
med Kaf iirdens {tirsamling och Kjula Baptist-
fiJrsamling sannolikt i maj.

Natumatten 5 juni på kvällen.

Årsprogrammet kommer att finnas på

www.rordrommen.nu och på annonstavlan på
Fältstationens södra gavel nåir programmet iir
klart. Välkomnal /Sten Ullerstad

Just nu byggs en ny väg ftjrbi Fältstation
Rördrommen, en sträcka på drygt 200 meter.
Det innebä att ett farligt vägkrön {tirsvinner.
Dessutom blir det mindre trafikstörning vid
ftiltstationen.

Bygget sker i egen regi av Briinnevad-
Strand- Barva sam ftil li ghetsft rening.

/Ame .Jonsson

w;*':**rffi'.;iåää
Många var utklädda både

bam och vuxna. En mysig tillstiillning med
halloween utsmyckningar, skåinkta av Ica
Maxi och varor skiinkt av Grevgott. En del
hade köpt självlysande armband, som gjorde
att det blev partystiimning. /Maud Svensson

I juni 1998 samlades vi, ett 60-tal Barvabor
ftir att diskutera var framtid.

Vi fick anmäla oss till olika grupper, de

populäraste blev: Avfart, bostäder, skolan,

arbete/ridled, bamomsorg och kultur/Barv a-

Bladet.
Jag tåinkte mig ett 2-sidigt blad, som skulle

delas ut några gånger om aret. Redan 1998

kom tre Barva-Blad ut.
Detta blad ar ru 52. Sedan har det bara

rullat på, i början var vi en liten grupp, som
fixade materialet.

Senare tog jag på mig det praktiska arbetet,
formgivning, manusläsning, utskdft och ut-
delning.

Det har varit ett otroligt intressant och
givande arbete. Jag har inte ångrat mig en

sekund, men kåinner nu, att jag ska dela med
mig av det roliga arbetet. Grattis till Lill och
Gittan! /Anne Ivarsson

möb.07G-7317868
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Vägbygge vid Fältstation Rördrommen

Den gamla bron vid



Prostökna koppargruva
Lördagen den 29 september 2018 kl. 10

samlades 10 personer med Stig Wasberg i
täten för att göra ett besök vid Prostökna
koppargruva. Vädret var perfekt ft)r vandring
till gruvan 10-12 grader varmt, soligt och lite
blåst. Vägen, cirka 800 meteq till gruvan gick
genom kohagar och lite snarskog, men med
stövlar på och ett glatt humör gick det bra.

Gruvan ligger på Gruvholmen, som tidigare
utgjorde en ö i Öknasjön. Gruvan är ftan 1300
till 1700-talet. Det påstas, att det var munkar,
som bröt malmen genom att elda så berget
sprack.

Gruvan fims inte dokumenterad på gamla
kartor. Djupet på gruvan åir ok2int då
möjlighetema till dykningar varit begråhsade.

Det påstås att kyrkklockoma i Striingnäs
Domkyrka ska var gjutna av malm från
Prostökna.

Efter koppargruvan åkte vi till vägen mot
Karlslund mellan Prostökna och Granlund,
där kan man se rester efter ftirsök att hitta
kopparmalm.

Resan avslutades med kaffe eller mat hos
Gittan. Det var en trevlig dag, som lärde oss

lite om kopparbrytning.
Stort tack till Stig Wasberg och Benny

Andersson. / Alice Eklund

Ny Gärdesgård enl. gammalt mönster
Under iiirsommaren 2017 beslutade

styrelsen ftjr Barva Hembygdsftrening att
någon form av staket skulle sättas upp ltir att
inhägna museet. Vi kom så småningom fram
till att en gärdesgård i gammal stil skulle
upp{öras. Skulle vi köpa tjåinsten av någon
som kom med erforderligt materiel och få den
uppmonterad? Nej, Hembygdsffireningens
kassa tillät inte det. Vi skulle bygga den
själva.

Efter att ha svarat på en annons åker Kent
Sandberg den 17 juli 2017 och hämtar ett stofi
lass med material bestående av barkat virke
liimpligt till störar och giirdselvirke.

Vi behövde dock komplettera med stolpar
ör uppsättning av grindar samt lite mera
materiel till störar. Detta fick vi hugga och
hämta hos Rune i Långsved.

Innan det praktiska arbetet med byggandet
började inliåimtade vi en del välbehövliga råd
och tips lran litteratur iämnet.

Störvässama skulle t.ex. briinnas fiir att inte
ruttna av så fort. Granvidjorna som gärdslet
vilar på måste värmas i eld ftjr att bli så mjuka
att de kan vridas till runt störarna. Detta måste
ske mycket snabbt medan vidjan ännu är
varn.

Att sno till vidjoma och sätta dem på plats
kom att bli ett givet jobb för Claes som blev
något av specialist på detta. Fzirska
grankvistar levererades av Rune till varje
arbetspass.

Den lilla grupp som arbetat med projektet
har varierat lite fran gang till gång beroende
av tid, ork och lust, men vi har haft en bra
gemenskap och känner oss nöjda med vårt
arbete och tycker att det blev en fin
inramning av våLrt museum.

Ett stort tack till alla som på något sätt
deltagit i arbetet. /Kjell Ivarsson

Foto Göran Rehn

Foton Claes Erlandsson



Vad vill du ha med i Barva-bladet?
med nya idöer och förslag!

Stoppdatum ftir material till nr 53 iir den
12maj 2019.
Vi vill giirna ha din hjälp med bladet!

Skriv!

Barva Hembygdsförening
Intresserad av Hembygden, nyinflyttad eller

bara nyfiken! Alla iir Välkomna!
Under 2019 har vi museet öppet lördagar 25

maj - 8 september kl. 11-15.
Vårmarknaden, Midsommarafton, Barvada-

gen och Julmarknaden. Samt efter önskemål!
Välkomna!
Bli medlem du också, endast 100 k/ar!

Pg.84 75 73-3, Barva Hembygdsftirening.
Info: Ordf. Kenth Sandberg,073-645 96 10
Årsmöte 2019: söndagen 10 mars kl. 15 i

liireningslokalen, Barva bygdegård.
Välkomna!
Föreningen har en stor samling av foton av

Barvas hus och gardar.
Meila (ivarssonanne@gmail.com) giima en

kopia och berätta något om er fastighet t.ex.
vem som byggt och niir osv. Det går mycket
bra, att fotografera av fotografier och tavlor
med en digitalkamera eller modem telefon!

Eller låna ut bilden, så kopierar vi den! Ut
och fotografera! /Anne lvarsson

Barvabo?
Vill Du visa, att Du är en saffr

Barvabo?
Köp då en flagga, vimpel eller

en keps med vår fina Barvalogga.
Lördagar mellan kl. 11.00 - 15.00

i Kaffetåren, Barva Bygdegård!
Allt överskott går direkt till BarvaBygden!

Välkomna!

Barva-blade{
Kiinner du någon, som vill ha "Barva-

Bladet" hemskickat med posten?

Sätt in 60 kr på plusgiro 84 75 73-3 (Barva
Hembygdsftirening) och de fyra kommande
numren av "Barva-Bladet" kommer med
posten. (2 nrlar.) Glöm ej namn och adress!

Kom Barfva Ky,rka år 1794

Barva kyrka, julafton kI. 21.30

Musik i julnatten i Barva kyrka.
Patrik Jansson - flöjt och sang.

Oskar Forsström - piano. Välkomna!
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1898 bildades IOGT-logen 2526 Ärild, i
Barva socken. Nykterhetslogen hade som
mest ett hundratal medlemmar, det var
mestadels pigor och driingar fran gardama i
södra Barva, som gick med i logen, vilken
blev en samlingspunkt för ungdomar.

1900 tillsattes en byggnadskommittö med
söner, snickare och arrendatorer från gardarna
Bondåtng, Ekelund, Kyng, Sofielund och Ör-
bäcken.

1901 bildades Barva byggnadsftirening som
fick ett amorteringslan å 1 .000 k och ett
borgenslån å 500 k hos Barva kommunal-
kassa.

Byggnaden uppfördes i två plan. Nedre
våningen irueddes {tir att fungera som
handelslokal och ftirsågs också med två rum
och kök. Det byggdes också ett uthus med
plats ftr två packbodar, två stallplatser, två
vedbodar. magasin och källare.

I december 1902 hyrdes nedervåningen ut
till en handelsman Johan August Lindgren (f.
1877) ftir 300 konor/år och övre våningen till
logen Ärild ftir 50 kronor/ar.

Handelsmannens hustru Sofia Wilhelmina
dör 1904 och 1908 gifter han om sig med
Ester Kristina Sigerström fttdd 1877 i Umeå.

Redan 1/l 1914 dör Johan August, han

hittades ihjiilfrusen i ett dike nära Nastorp.
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Vi betalar fortfarande elströmmen, fijr de tre
elstolpama på väg 900 vid Barvavägen!

Du sätter in Ditt bidrag på: "Barva Framtid"
bankgironr: 5086-6961

Miirk med "väg belysningen".

Julmarknad

Barva Bygdegård

Lördagen den 8 december kl. 10.00 -15.00

Julmarknad i Danshallen

Loppis i Bygdegården

Kafe och lotterier mm.

Hästar - Rida eller åka liten vagn

Tomten kanske kommer

Göran Axelsson underhåller med sång och musik

Hembygdsmuseet öppet

Välkomna!

Bokning av bord:
Julmarknaden i danshallen: Gun-Britt Svensson 016-931 15

Loppisbord i Bygdegården: Gittan Lindeberg 070-975 92 67
Vill ni hyra bord? 1 bord 150:- eller 2 bord 250:-

Arrangör: BarvaBygden.se med Barvas foreningar i samverkan!
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