NYHETSBREV NOVEMBER 2017
Klicka här för att avregistrera din adress

FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 22 MARS 2018
Årsmötet 2018 kommer att hållas på Rörstrands slott & konferens och får ett nytt
upplägg med föreläsning och mingel men inga resor. I december kommer inbjudan
men boka datumet redan nu!

HEMBYGDSKAVLEN 2018
Enhörna Hembygdsförening som
fick pris som årets
hembygdsförening 2016 kommer
att arrangera hembygdskavlen
under hösten. Inbjudan med
program och datum kommer
under våren.

KUNSKAPSBANK FÖR
HEMBYGDSRÖRELSEN
Tack alla ni som delat med er av era tips
till vår föreläsar och resebank! I slutet
av oktober skickades ett första utkast till
alla våra medlemsföreningar på vad 23
föreningar rapporterat in. Det går
fortfarande bra att bidra med tips om ni
blev inspirerade av den här första
sammanställnigen. Brevet med de frågor
vi vill få svar på ligger på vår webb
klicka här!

SKOGSÄGANDE FÖRENING
SÖKESFinns det någon
hembygdsförening som är skogsägare
med ett lite större skogsinnehav och
som är intresserade av
erfarenhetsutbyte?
I GästrikeHälsingeförbundet finns en
förening som ärvt flera hundra hektar
skog med en jordbruksfastighet. De
tycker att det skulle vara värdefullt att
ha kontakt med andra föreningar i
samma situation. Den här föreningen
har funderat en del över sin roll som
skogsägare vad gäller bl a kulturmiljö
frågor. Kontaklta ann@hembygd.se
om du vill byta erfaremheter.

RIKSANTIKVARIEÄMBETETS VÅRDA VÄL BLAD
Riksantikvarieämbetets serie med Vårda välblad är en serie med enkla, digitala
rådgivningsblad, som på ett lättbegripligt sätt ger svar på och praktiska råd kring
frågor som rör vården av kulturarvet. Här finns råd kring arkeologiskt materila,
byggnader, färg och pigment, klimat och ljus, skadedjur, textil och biologiskt
kulturarv. Väl värt att fördjupa sig i och här hiitar du bladen.

TIPSA
Vi vill naturligtvis att så många som
möjligt av våra medlemmar ska veta
vad som är på gång inom
förbundet. Så informera gärna dina
föreningskollegor om att
nyhetsbrevet finns och be dem
anmäla sig till
info@stockholmshembygd.se
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