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Bob Engelbertssons Minnesfond 

INLEDNING 
Till minne av Bob Engelbertsson har Sala Silvergruva och Riksens Clenodium 
upprättat en minnesfon d. 

Beredning 

Bilaga KU 2012/24, beskrivning av minnesfonden 

Ärendet föredras av tf. enhetschef 

Yrkande 

Hanna Westman yrkar 
att kulturutskottet beslutar 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen 

BESLUT 

Kulturutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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10 (15) 



Bilaga KS 2012/284/1 

Bob 

Till minne av Bob Engelbertsson har Sala Silvergruva och Riksens Clenodium upprättat en 

minnesfond. 

Bob har alldeles för tidigt lämnat oss. Med sig tog han all den kunskap han förvärvat under åren och 

som han gärna delade med sig av. Vi vill hedra Bobs minne genom att samla medel i en fond som har 

till syfte att ta till vara och förmedla liknande kunskap. Minnesfonden skall ge fler personer en 

möjlighet att förmedla och få sin kunskap hörd, kanske har de inte fått komma till känna eller kunnat 

uttrycka sin kunskap på samma sätt Bob kunde genom böcker och avhandlingar. 

Skänk gärna ett bidrag till Bobs minnesfond. Minnesfonden kommer att dela ut ett enda eller några 

få större stipendier till goda ideer som går hand i hand med det Bob stod för och värnade för. 

Minnesfonden förvaltas av Riksens Clenodium. Beslut om stipendier tas av två av Riksens Clenodium 

utvalda personer samt två av Sala Silvergruva utvalda personer. 

Inbetalning kan ske till 

Sala Silvergruva 
Plusgiro 516761-4 

Märk inbetalningen "Bobs Minnesfond" 

En första ide vi har, så här nära inpå Bobs bortgång, är att göra en filminspelning med personer som 

besitter liknande kunskaper som Bob. Det skall dock handla mer om den "tysta" kunskap som inte 

finns i avhandlingar eller böcker, det kan handla om människoöden, karaktärer, myter, berättelser 

och rena skrönor. Områden, som Bob brann för och därmed, minnesfonden kommer att behandla är 

Silvergruvan och dess omnejd (gruvbyn, vattensystem, MånsOls och liknande). 

Kontaktpersoner för Bobs minnesfond är Leif Grönblad(Ordf Riksen Clenodium 070-551 41 87) och 

Johan Björkman (Vd Sala Silvergruva, 0224 677255) 


