
Föreningens styrelse 2020 
 
 
Ordförande  Roger Schmidt 070-391 35 69 
V. Ordförande Jan-Erik Mogren 070-224 88 50 
Kassör  Gunnar Rosén 070-342 14 78 
Sekreterare  Kerstin Svärd 076-848 59 18 
 Christina Wirén 070-898 05 28 
 Gunilla Rosén 070-318 23 50 
 Lasse Mogren 070-830 57 44 

 
 
 
 
 

Föreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund. 
 

Medlemsavgiften för 2021 är: 
 Vuxna  100kr 
 Familj (Hushåll) 150kr 
 
Plusgiro: 1324581–6 
Bankgiro: 5599-4727 
Swish: 1230409326 
Ange namn och adress eller e-postadress vid inbetalning. 
Föreningens adress:  Södra Palmvägen 4 
  696 75 Åmmeberg 
E-post: bygde@ammeberg.com   
Vägbeskrivning: Följ skyltning från rondellen vid affären. 
Fastighetsansvarig: Roger Schmidt 
 

Vill du hyra Mamrelund? 
Medlemmar 300kr/dag 
Icke Medlemmar 400kr/dag 
Kontakta Gunnar Rosén 070-342 14 78 
 
Hemsida: www.hembygd.se/ammeberg/ 
 
 

Om Ni vill vara med och hjälpa föreningen med olika 
uppgifter eller om Ni har förslag är Ni välkomna att 
höra av Er till någon i styrelsen. 
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Även 2021 kommer programmet att vara 
starkt påverkat av pandemin. Vi planerar för 
en del men vi kan tvingas ändra. Allt vi 
genomför ska naturligtvis göras med hänsyn 
till aktuellt läge. 
 
Modellen över Åmmeberg vill vi ordna 
visningar av regelbundet.  
 
 
 
Vårstädning vid Garpa gruva 
Ta med kratta, lövkorg, och kaffekorg. 
 
Fågelskådning 
Följ med Nils-Erik Ström på en runda. Ta 
med kikare/kamera och picknick-korg. 
Samling vid parkeringen vid Björkvallen 
 
Årsmöte håller vi detta år i vår lokal 
Hyvleriet som ligger intill Kvarnen 
 
 
Invigning av ”Torells promenad”  
Samling i Åmmebergs centrum   
 
Nostalgiträff i Casinoparken Kom och 
visa upp era fordon och annat från 1975 
eller äldre. Kontakta Lasse Mogren  
070-830 57 44 OBS: ingen förtäring 
 
Slåttergille i Kvarndalen  
Traditionell höslåtter till hässjor. Tidsenliga 
kläder är trevligt men inget måste. Tag med 
kaffekorg. 
 
Fler aktiviteter eller ändringar meddelar vi på 
Facebook Åmmeberg 
 
 

Bygdegården Mamrelund på Södra Palmvägen 
 
Nu står vi inför ett vägval. Vår bygdegård Mamrelund är i behov 
av en upprustning. Mamrelund var ursprungligen ett 
Baptistkapell som togs i bruk 1890. Såväl tak som fasad 
behöver målas om, gärna med den ursprungliga ljusgula 
fasadkulören. 
 
Vår vision är att Mamrelund ska bli en prydnad för Åmmeberg. 
 
Vi har anlitat expertis som bedömer att byggnaden i grunden är 
bra och de delar vår uppfattning om behovet av upprustning. 
 
Vi har idag inte de medlen som behövs för renoveringen utan 
kommer att söka olika ekonomiska stöd och hoppas på 
arbetsinsatser av Åmmebergarna. Bidrag kan också vara i form 
av utlåning av exempelvis byggställningar eller annan 
utrustning. Gåvor och donationer mottages tacksamt. Vi har i 
dagsläget fått en donation på 10 000 kr. De som bidrar erbjuds 
att bli omnämnda på lämpligt sätt. Om vi inte lyckas med 
finansieringen är alternativet att vi på sikt inte kan behålla 
Mamrelund. 
 
Hör gärna av er till någon i styrelsen med synpunkter och kom 
gärna till årsmötet den 16 maj kl 15.00 vid Hyvleriet invid 
Kvarnen. 
 

Vi kommer fortlöpande att informera om aktuellt läge via 
anslagstavlan intill Affären i Åmmeberg, på vår hemsida: 
www.hembygd.se/ammeberg och på Åmmebergs Facebooksida. 
Det går också bra att kontakta någon av oss i styrelsen. 
 


