
Bohusläns hembygdsförbunds (Bhf) nyhetsbrev december 2021  
 

Året börjar närma sig sitt slut – även detta år har präglats av pandemin. Nu ser vi  

fram emot ett 2022 som förhoppningsvis kan bli lite mer som vanligt, i alla fall framåt 

sommaren, idag kom ju nya restriktioner med anledning av ökad smittspridning.  
 

Många föreningar har hittat nya arbetssätt, aktiviteter och också nya besökare under 

pandemin. I början på nästa år skickar Bhf ut tips kring hur ni i föreningen kan tänka  

och planera coronasäkra aktiviteter m.m.  
 

För aktuell info för föreningar om restriktioner: www.hembygd.se/shf/covid-19  
 

Inspiration och ny kunskap på det nya året  

Vill din förening utveckla era aktiviteter och nå nya besökare? Prismas kulturturismgrupp 

(där Bhf ingår) hjälper er gärna! Läs mer i bifogat dokument Nya upplevelser.  
 

Sveriges hembygdsförbunds webbinarier: www.hembygd.se/shf/webbinarier-varen-2022  
 

Prisma VGs kurser m.m.: Se bifogat dokument PrismaKurser22 - Bhf ingår i Prisma.  
 

Aktuellt Bhf  

Tematiska nyhetsbrev: under året har Bhf skickat ut nyhetsbrev med teman, senast 

Tema Demokrati. Berätta gärna vad du och din förening önskar för teman framöver!  
 

Årsstämma: sön 8 maj på Tjörn, med reservation pga pandemin.  
 

Träffar m.m.: under våren planeras träffar för nya ordföranden; kassörer och revisorer, 

mer info kommer i början av året. Hör av dig med dina önskemål till undertecknad.  

Och se ovan under Inspiration!  
 

Sveriges hembygdsförbund (SHF)  

Svara på SHFs enkät! Senast 20 jan 

Föreningens ideella tid, evenemang, besökare, om pandemin: www.hembygd.se/shf/statistik 
   

Sänkt medlemsavgift till SHF 

Tack vare ett statligt krisstöd till SHF sänker SHF medlemsavgiften med 35 % 2022.  
 

Sänkt premie på Hembygdsförsäkringen 

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

bonus på 1 miljon kronor – vilket ger sänkt premie 2022 för föreningarna i SHF.  
 

Årets hembygdsförening 

Kriterier för 2022 års Årets förening är förening som visat kreativitet och 

innovationsförmåga, t.ex. nya aktiviteter och arbetsformer under pandemin. Nominera din 

förening till Bohusläns hembygdsförbund, se adress nedan.  
 

Tips från hembygdsförsäkringen! Ni i föreningen har väl kommit ihåg?  

att rensa hängrännor, kontrollera takbeklädnaden, stänga av och tömma vattenutkastare, 

kontrollera att värmesystemet ger tillräcklig grundvärme, minst 15 grader i 

underhållsvärme, öppna skåp och dörrar för att öka luftcirkulationen.  
 

Bidragstips!  

Riksantikvarieämbetets bidrag till kulturarvsarbete, sök senast 31 jan 2022. Läs 

mer här: www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-kulturarvsarbete/ 
 

Till sist… 

I dessa tider finns det många julkalendrar att ta del, ta ett titt på Bohusläns museums 

julkalender: www.bohuslansmuseum.se/julkalendern-2020/  
 

 

En riktigt GOD JUL &  

ett GOTT NYTT 2022!  

önskar Bohusläns hembygdsförbund  
 

gn Marika Russberg 

kulturarvskonsulent  

marika.russberg@bohuslansmuseum.se 

0702 – 38 99 80 

www.hembygd.se/bohuslan  
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