
Bohusläns hembygdsförbunds (Bhf) nyhetsbrev september 2021  
 

Hoppas att sommaren – denna andra pandemisommar – varit så bra den har kunnat!  

Hemestertrenden har hållit i sig och många föreningar har haft många besökare till de 

aktiviteter som gått att genomföra/har coronaanpassats.  
 

Hösten närmar sig och igår kom beskedet att Folkhälsomyndigheten rekommenderar 

regeringen att häva de sista restriktionerna med anledning av pandemin den 29 sept,  

t.ex. inga restriktioner kring antal på allmän sammankomst eller offentlig tillställning.  

För aktuell info: www.krisinformation.se och: www.hembygd.se/shf/covid-19  
 

Aktuellt Bhf  

Årsstämma/årsmöte  

Även i år ersätts årsstämman av ett digitalt årsmöte, den 10 okt kl 10. Igår skickades  

handlingar för årsmötet, bl.a. poströstningsdokument, med post till ordförande 

i medlemsföreningarna. Info kommer också att finnas på Bhfs hemsida: 
https://www.hembygd.se/bohuslan/for-medlemmar-  
 

Tematräffar - Bhf planerar för ett par fysiska tematräffar senare i höst.  

Vad har din förening för behov och önskemål? Meddela Bhf via undertecknad! 
 

Bhf-kontakt – förslag från Bhf! Har din förening svarat? Brev bifogas detta nyhetsbrev.   
 

Sveriges hembygdsförbund (SHF)  

Nya ordföranden är Anna-Karin Andersson 

Valdes vid SHFs årsmöte 28 aug, läs mer här: https://www.hembygd.se/shf/news/24417  
 

Hög tid att svara på SHFs enkät! 

SHF kartlägger hembygdsrörelsens byggnader, för att skaffa underlag för behov av stöd 

till föreningar. Enkät har skickats till medlemsföreningarna. Svara senast 17 sept! Enkät: 
https://www.hembygd.se/shf/shfs-enkat-om-foreningarnas-byggnader 
 

Sänkt medlemsavgift till SHF 

Tack vare ett statligt krisstöd till SHF sänker SHF medlemsavgiften med 35 %. Detta 

gäller alla fullvärdiga medlemsföreningar och görs på nästa års medlemsavgift.  
 

Sänkt premie på Hembygdsförsäkringen 

Eftersom 2020 var ett år med få stora skador har Länsförsäkringar Halland delat ut en 

bonus på 1 miljon kronor. Pengarna går tillbaka till försäkringstagarna, vilket gör att  

föreningar med Hembygdsförsäkring får sänkt premie för 2022 års försäkring. 
 

Prisma Västra Götaland som Bhf deltar i – bl.a. kurser för föreningar  

Prisma vill visa på samhällsutvecklingen i Västra Götaland från 1850 och framåt, genom  

berättelser från föreningar m.fl. Prisma arrangerar också kurser m.fl. aktiviteter för 

föreningar m.m.: www.prismavg.se/utbildningar  I år är ett av Prismas teman demokrati 

med anledning av att det är hundra år sedan demokratins genombrott.  

Prismas samverkansdag 7 okt, i Borås och digitalt, Att få kontakt med besökaren: 

www.prismavg.se/event/samverkansdag-2021  
 

Bidragstips! Sista minuten – sök senast 10 sept!  

Riksantikvarieämbetet fördelar 20 miljoner kronor till ideella kulturarvsverksam-

heter för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Bidraget kan sökas 

av bl.a. kulturarvsföreningar. Läs mer här: www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-

fonder/utokat-stod-till-ideella-kulturarvsverksamheter/  
 

Radiotips! Bohusläns historia i P1 Vetenskapsradion historia  

Lyssna här: sverigesradio.se/avsnitt/1785312 Bohusläns historia är nytt fokusområde för 

Bhf. Har din förening svarat på brevet om detta? Brevet bifogas detta nyhetsbrev.  
 

Till sist… 

Delta i fototävlingen Wiki Loves Monuments! Fota byggnader och kulturminnen. Info:  
commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Monuments_2021_in_Sweden/sv  
 

Sensommarhälsningar! 

Bohusläns hembygdsförbund  

gn Marika Russberg 

kulturarvskonsulent  

marika.russberg@bohuslansmuseum.se 

0702 – 38 99 80 

www.hembygd.se/bohuslan  
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