
Välkommen till Magasinsgatans vänner ! 
Bakgrund 

Som många känner till så nämns ofta Magasinsgatan i Sala som en mycket vacker gata med gammal 
charm och där man lyckats bevara en stor del av dess ursprungliga skönhet, trots vissa hot under 60- och 
70-talet att ersätta flera gamla hus från 1700- och 1800-talet med mer modern bebyggelse. Lyckligtvis så 
undanröjdes sådana hot och därmed kan vi njuta av gatans charmiga bebyggelse idag. För att samla in och 
informera om gatans historik samt annan intressant information så har några av oss som bor på 
Magasinsgatan diskuterat och kommit fram till att det vore en trevlig idé att bilda en intresseförening med 
fokus på att dokumentera och publicera intressant information om vår kära gata.


Vårt förslag 

I dessa tider så är det ju viktigt att kunna synas digitalt för att lättare kunna nå ut till en bredare 
intressegrupp och därför har vi börjat bygga upp en hemsida där vi kan lägga in den information som vi 
anser lämplig att publicera. Att driva en hemsida är förenat med en viss kostnad och det rör sig om en årlig 
kostnad för ett så kallat ”web-hotell” och en kostnad för att ha ett ”domännamn”. Det är inga stora 
kostnader men vi har därför på förslag att vi bjuder in intressenter till vår förening att bli ”aktiva medlemmar” 
mot en ringa årsavgift på 100:-. För den som inte vill bli en ”aktiv medlem” så kan man registrera sig som 
”passiv medlem” som inte kostar något. Förutom kostnaden för att driva en hemsida så ser vi inte att 
föreningen skall ha några övriga större kostnader. Vi som jobbar med föreningen och hemsidan gör detta 
utan ersättning på vår fritid.


Intressant information 

När det gäller vad som skall publiceras så är det viktigt att notera att vi begränsar oss till historiska eller 
nutida fakta om kvarteren runt gatan, fastigheterna längs gatan och allmän information av intresse med 
anknytning till Magasinsgatan. Syftet är inte att publicera personlig information om folk som bor längs 
gatan. Sådana behov täcks väl in av en massa sociala medier som vi inte skall konkurrera med. Vi har nu 
börjat att fylla på med viss information men vi är beroende av att få bidrag från intressenter med information 
som är lämplig att publicera. Hemsidan kommer då förhoppningsvis att växa med tiden och bli en fin källa 
till information för den som är intresserad. Som framgår så består det vi publicerat så här långt av 
tidningsartiklar, fotografier, olika rapporter och lite kompletterande text som vi lagt in. För er som har gamla 
foton eller dokument så har vi möjlighet att scanna dessa så att vi får digitala kopior som kan publiceras.


Vad händer härnäst ? 

Förutom att bygga vidare på hemsidan så är det en del praktiska frågor som ska hanteras, t.ex. att starta 
och etablera föreningen, skaffa ett bankgiro-konto och distribuera den här informationen för att 
förhoppningsvis väcka ett intresse bland intressenter att bli med oss på den här resan. Vi kommer att 
informera om ytterligare detaljer när vi har kommit längre i förberedelserna.


Hur kontakta oss ? 

Länken till hemsidan är : https://magasinsgatansvänner.se

Vi har en e-postadress som är : magasinsgatansvanner@gmail.com

Vi som jobbar med hemsidan och etableringen av föreningen är :

- Gert Wibe, Magasinsgatan 13

- Östen Hansson, Magasinsgatan 7


Välkomna att titta in på hemsidan och kontakta oss om du vill vara med i föreningen eller om du har 
funderingar, frågor eller förslag ! Ni får gärna vidarebefordra den här informationen till personer som ni tror 
kan bidra med intressant information och som har ett intresse av Magasinsgatan. Huvudsakliga kontakten 
ser vi gärna att ni tar via ovanstående e-postadress, sen ses vi väl längs gatan också.


Välkomna, önskar Gert och Östen !
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